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Prefácio 
 
Nos dias que correm, que são de abundância e há prosperidade de 

bens terrenos entre as igrejas no mundo, há um versículo das Escrituras 
que chama a atenção: “Eis que vêm dias, diz o Senhor Deus, em que 
enviarei fome sobre a terra; não fome de pão, nem sede de água, mas de 
ouvir as palavras do Senhor” (Amós 8.11). Lê-se e prega-se pelas 
palavras da Escritura, no entanto, onde está a atenção espiritual que se 
lhe deva dar? Raramente ouvimos e sentimos a poderosa aplicação da 
palavra de Deus, palavra que ao tocar o coração tem poder para 
transformar vidas. Muitas vezes ouvimos, mas não entendemos; vemos, 
mas nada distinguimos. Não há mais a prosperidade espiritual de 
tempos passados. 

 
No meio de tudo isto vê-se uma atitude de desassossego. Muitos 

crentes professos parecem-se com os israelitas dos dias dos Juízes: 
“Naqueles dias não havia rei em Israel; porém cada um fazia o que 
parecia reto aos seus olhos” (Juízes 21.25). No entanto Jesus, o Rei, 
reina de fato no seio da Igreja verdadeira, mesmo quando a Sua forma 
de agir está para lá da nossa compreensão. 

 
É com estas coisas em mente que procuramos, mais uma vez 

escrever, dependendo inteiramente do Senhor, orando para que este 
livro possa ser uma bênção para alguns amados do povo do Senhor. No 
nosso último livro “Mistério, Babilônia a Grande”, procuramos 
advertir relativamente à Babilônia espiritual no meio das nações e das 
igrejas ditas cristãs. Agora como que sentimos a responsabilidade de 
apresentar mais das verdades preciosas do Evangelho. O conhecimento 
do erro e do pecado, por si só, não nos salvará no dia do juízo final. 
Precisamos conhecer e experimentar o poder do precioso sangue do 
Redentor, o Senhor Jesus Cristo. É só estando em Jesus por meio dele 
que haverá um reavivamento nas igrejas e na nossa própria vida. 

 
Esforçamo-nos por escrever este livro no estilo não denominacional. 

Espiritualmente há só uma única Igreja e um só Pastor, apesar de haver 
diferentes ovelhas e diferentes apriscos. Apesar de haver diferenças 
relativamente a certos assuntos, a verdadeira Igreja de Cristo, unida à 
Videira verdadeira, concorda nos ensinos que são a base e os 
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fundamentos da fé. Assim, procuraremos expor o caminho do crente e 
as belezas do Redentor, orando para que haja alguma bênção, algum 
aviso, instrução e exortação que sejam proveitosos ao leitor. Pediríamos 
a quem nos lê para meditar no que lhe é apresentado, para que possa 
haver algum fruto espiritual para a glória do Senhor. 

 
Ao entrarmos no nosso assunto, o hino que se segue veio à nossa 

mente: 
 
Jesus, meu Tudo, para os céus foi, 
Ele em quem eu fixo as minhas esperanças; 
Vejo o Seu caminho e sigo-o 
O caminho estreito, até que veja a Ele. 
 
O caminho pelo qual os santos profetas andaram, 
A estrada que afasta da punição, 
No caminho do Rei da perfeição 
Eu seguirei, pois todas as suas veredas são seguras. 
 
Este é o caminho que muito tempo busquei, 
E chorei porque não o encontrava; 
A minha dor, o meu fardo duraram muito, 
Porque eu não conseguia deixar de pecar. 
 
Quanto mais lutava contra o seu poder, 
Mais eu tropeçava e pecava: 
Até que por fim ouvi o meu Salvador dizer, 
“Alma, vem aqui, eu sou o Caminho.” 
 
Ah! Alegre eu vim; e Tu, Cordeiro bendito, 
Tomar-me-ás para Ti como eu sou; 
Nada, mas pecado é o que Te posso dar; 
Nada, mas amor é o que receberei. 
 
Então direi aos pecadores à minha volta, 
Que Salvador amoroso encontrei; 
Apontarei para o Teu sangue redentor, 
E direi, “Eis o caminho de Deus.” 

(Cennick) 
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Referências Bíblicas: 
 
As citações bíblicas que fazemos neste livro são retiradas da Bíblia 

Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, Edição Corrigida e 

Revisada, Fiel ao Texto original, da Sociedade Bíblica Trinitariana do 
Brasil. Tal não resulta de sentimentalismo ou tradição. Na sua 
juventude, o autor usou várias versões modernas. No entanto, nenhuma 
era tão exacta na tradução nem tinha o sabor espiritual, assim como a 
elevação da tradução da Authorised Version.*. 

 
 
 
 
* Nota do tradutor: O autor fala aqui da versão Inglesa que mais 

aprecia. 



7 

 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 1 
 

O CAMINHO ESTREITO, MAS ABENÇOADO 
 
 
Cristo, o Caminho 
 
Diante de cada um de nós está a terrível perspectiva da morte e da 

eternidade. Há dois caminhos: um que nos leva a Deus e à vida eterna e 
outro que conduz ao Inferno e ao castigo eterno. Como nós 
necessitamos da graça de Deus para percebermos a diferença que há 
entre estes dois caminhos! Como necessitamos que nos seja dado o 
espírito de oração para buscarmos o caminho que leva à salvação 
eterna! Como necessitamos que Deus abra os nossos olhos para 
reconhecermos aqueles prazenteiros caminhos da carne que nos afastam 
da verdade! “Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado 
filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de 
Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado; tendo por 
maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito” 
(Hebreus 11.24-36). 

 
O caminho que leva à vida eterna tem uma característica 

fundamental e essa característica é o fato de que só se a encontra no 
Senhor Jesus Cristo. Lemos que Tomé, um dos discípulos, disse a 
Jesus: “Senhor, nós não sabemos para onde vais; e como podemos 
saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a 
vida; ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14. 5-6). A menos que 
estejamos unidos a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, nós não estamos no 
caminho que leva à vida eterna. A Bíblia é muito enfática acerca do 
Senhor Jesus: “E em nenhum outro há salvação, porque também 
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo 
qual devamos ser salvos” (Atos 4.12). 
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Por isso mesmo, o próprio Senhor falou acerca do caminho estreito, 
dizendo: “Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o 
caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela; e 
porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e 
poucos há que a encontrem” (Mateus 7.13-14). O caminho estreito é 
aquele pelo qual só caminham os que fazem parte duma minoria 
desprezada. É o caminho no qual acontecem muitos percalços e 
dissabores, perseguição e separação das coisas do mundo. Mas será que 
isto nos deveria surpreender? O próprio Senhor Jesus, quando estava na 
terra foi “desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de 
dores, e experimentado nos trabalhos” (Isaías 53.3). Jesus também 
disse: “Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me 
perseguiram, também vos perseguirão a vós” (João 15.20). Contudo, o 
Senhor continuou a falar e disse estas palavras de encorajamento: “No 
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo” (João 
16.33). 

 
Todos aqueles que, desde a eternidade são escolhidos em Cristo 

Jesus, “antes da fundação do mundo” (Efésios 1.4), hão de entrar neste 
caminho estreito. Todos os verdadeiros crentes, os quais foram levados 
ao conhecimento da salvação e estão espiritualmente unidos a Cristo, 
serão preservados no caminho, porque Cristo disse: “Eu sou o 
caminho”. Ainda que, por vezes, eles sintam que não são de Cristo e 
possam mesmo ser vergados e quase esmagados pelas provas, a sua 
salvação é certa e segura. É como se de um dia escuro se tratasse; o sol 
continua no firmamento, ainda que por algum tempo esteja oculto aos 
nossos olhos. Por isso, pela fé, Davi podia dizer: “Ainda que eu andasse 
pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás 
comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam” (Salmo 23.4). 

 
 
Caminho Estreito – o que é? 
 
Falámos do caminho estreito, mas o que é que significa ser 

“estreito”? Talvez esta pareça ser uma pergunta um tanto estranha. 
Porém, é uma pergunta muito importante, visto que algumas igrejas e 
alguns crentes caem, aqui, numa certa tentação. Há o perigo de se ir ou 
para um extremo ou para o outro, em vez de se seguir o harmonioso 
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padrão bíblico. Agora consideraremos um pouco este assunto, mas 
devido à sua importância, voltaremos a ele em capítulos posteriores. 

 
Primeiramente, auscultemos os nossos corações relativamente à 

tentação de tentarmos tornar o caminho estreito num caminho largo. 
Muitas desculpas poderão ser encontradas para fazermos isso. Talvez 
achemos que as igrejas não deveriam afastar ninguém que, digamos, 
estivesse interessado no Cristianismo, se as coisas não fossem tão 
exigentes. Por outro lado, há o receio de se ser tomado como alguém 
que é “tacanho de espírito” ou “fanático”. Assim receamos que, muito 
frequentemente, a razão para a nossa atitude está bem no fundo do 
nosso coração, isto é, o amor ao mundo e aos seus prazeres. A esta 
atitude devemos responder com firmeza, pois o reino de Cristo não é 
deste mundo, mas é um reino espiritual (João 18.36). As palavras do 
Senhor Jesus Cristo são muito claras quando Ele disse que não 
podemos servir o mundo e, ao mesmo tempo, dizermo-nos seguidores 
de Deus. “Nenhum servo pode servir a dois senhores; porque, ou há de 
odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. 
Não podeis servir a Deus e a Mamom (riquezas mundanas)” (Lucas 
16.13). Muitos outros versículos parecidos poderiam ser citados, mas o 
que Tiago diz é muito adequado: “...não sabeis vós que a amizade do 
mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser 
amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus” (Tiago 4.4). 

 
Se sentimos a consciência a acusar-nos sobre este assunto (e quem 

não caiu em tal erro como o que citamos?), consideremos, em oração, a 
bonita exortação evangélica do Senhor Jesus, “Se me amais, guardai os 
meus mandamentos” (João 14.15). O apóstolo João acrescenta: “Porque 
este é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus 
mandamentos não são pesados” (I João 5.3). 

 
O fato de que Deus honra aqueles que O honram a Ele é uma 

verdade fundamental (I Samuel 2.30). Mas como é que o seu nome é 
honrado se nós professamos Cristo com os lábios, mas desobedecemos 
aos seus mandamentos e não parecemos viver de forma diferente 
daqueles que não são crentes? O apóstolo exortou a igreja de Corinto, a 
qual tinha caído em muitos erros, “Por isso saí do meio deles, e apartai-
vos, diz o Senhor; e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei; e eu 
serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor 
Todo-Poderoso” (I Coríntios 6.17-18). Que o Senhor nos dê um 
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coração verdadeiramente arrependido e fé para crer naquelas grandes e 
preciosas promessas para, as seguir e sermos “...cumpridores da 
palavra, e não somente ouvintes” (Tiago 1.22). 

 
Tentar “alargar” o caminho estreito não é só injurioso para as nossas 

almas, mas tal atitude pode também ter um efeito imprevisível sobre as 
igrejas. Satanás está sempre desejoso de semear a discórdia; por isso ele 
aproveita-se desta negligência para tentar aqueles que são magoados 
pela ligeireza e pelo mundanismo entre os crentes. Em resultado disso, 
a tentação dá-se quando se vai para o outro extremo, quando a forma de 
ser e de estar é mais exigente do que o que é ensinado nas Escrituras. 
Nos nossos dias, isto é particularmente sedutor, quando há pouca 
prosperidade nas coisas espirituais e igrejas com boa doutrina estão, 
muitas vezes, espalhadas e isoladas. Deste modo, a armadilha de 
Satanás pode apanhar muita gente desprevenida. 

 
Os sinais que mostram que já se caiu neste extremo oposto podem 

detectar-se fazendo-se as perguntas que se seguem: Julgamos os outros 
crentes? Será que nós cortamos relações com eles, caso esses crentes 
não aceitem as nossas tradições, os costumes da igreja, o modo de 
vestir ou as nossas experiências? Visto que ouvimos falar de tantos 
erros, assumimos automaticamente que essas pessoas também não estão 
devidamente ensinadas acerca de Deus? Se admitimos que esses crentes 
possam ter recebido luz sobre certos assuntos, olhamos da mesma 
forma para eles com um certo ar de superioridade? 

 
É grave quando se procura justificar isto dizendo: “Verdadeiramente 

o caminho é estreito; por certo que se esses crentes andassem no 
caminho estreito, teriam sido ensinados de forma diferente; se assim 
fosse, não agiriam como nós ou, então, não teriam a nossa 
experiência?” Em boa verdade, Jó teria usado de ironia acerca desses, 
tal como ele fez relativamente aos seus três amigos que o acusavam: 
“Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria” (Jó 
12.2). No entanto, pode ser uma experiência difícil e mesmo 
humilhante, descobrir-se que alguém que é desprezado com base na sua 
aparência exterior sabe mais do que nós, em seu coração, acerca do 
amor fraternal e da segurança de salvação. 

 
Esta tentação pode levar alguns a pensar que só uns poucos é que 

são salvos e que há bem poucas igrejas verdadeiras, assim como 
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pastores. Seja como for, consideremos o caso de Elias. Quando, ao ser 
perseguido, fugiu para o monte Sinai, o Senhor perguntou-lhe: “Que 
fazes aqui Elias?” E Elias respondeu: “Tenho sido muito zeloso pelo 
Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua 
aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à 
espada, e só eu fiquei...” (I Reis 19.9-10). Mas o Senhor respondeu-lhe: 
“Também deixei ficar em Israel sete mil: todos os joelhos que não se 
dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou” (I Reis 19.18). 

 
Admira que Elias tenha fugido para o Monte Sinai, o qual simboliza 

a Lei de Moisés. Aqueles que caem na tentação de desprezar os outros 
correm o perigo de serem apanhados pelo erro dos fariseus, os quais 
seguiam a letra da Lei sem o conhecimento do Evangelho de Cristo. 
Paulo disse aos Hebreus: “Porque não chegastes ao monte palpável, 
aceso em fogo, e às trevas, e à tempestade,... Mas chegastes ao monte 
Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos 
milhares de anjos; à universal assembleia e igreja dos primogénitos, que 
estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos 
justos aperfeiçoados; e a Jesus, o Mediador de uma nova aliança,...” 
(Hebreus 12.18-24). Assim, para interpretarmos o verdadeiro sentido do 
que é o caminho estreito, comparemos Escritura com Escritura, 
buscando a divina ajuda do Espírito Santo. Então caminharemos de 
uma forma equilibrada, forma essa que segue o padrão escriturístico, 
evitando os dois extremos que, de igual modo, desonram a Deus. 

 
De modo claro Isaías diz que o caminho da vida, apesar de referido 

noutros trechos das Escrituras como o caminho estreito, é também um 
caminho no qual os resgatados do Senhor andarão. Os remidos formam 
um número que ninguém pode contar. Isaías diz: “E ali haverá uma 
estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo; o imundo não 
passará por ele, mas será para aqueles; os caminhantes, até mesmo os 
loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, 
nem se achará nele; porém só os remidos andarão por ele. E os 
resgatados do Senhor voltarão; e virão a Sião com júbilo, e alegria 
eterna haverá sobre as suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, e deles 
fugirá a tristeza e o gemido” (Isaías 35.8-10). 
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Nem para a Direita nem para a Esquerda 
 
Isto que acabamos de considerar, relativamente ao evitar os 

extremos que, como tal, não são escriturísticos, é primeiramente 
referido na Lei de Moisés: “Olhai, pois, que façais como vos mandou o 
Senhor vosso Deus; não vos desviareis, nem para a direita nem para a 
esquerda” (Deuteronómio 5.32). O livro de Provérbios também diz: “Os 
teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem directo diante 
de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam 
bem ordenados! Não declines nem para a direita nem para a esquerda; 
retira o teu pé do mal” (Provérbios 4.25-27). 

 
Em si mesmos, estes versículos poderiam ser mal interpretados, 

como se quisessem dizer que as boas obras do crente são necessárias 
para o manterem no caminho. Porém, Isaías acrescenta uma explicação 
preciosa: “E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de 
ti dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a 
direita nem para a esquerda” (Isaías 30.21). Este versículo fala de forma 
abençoada acerca do modo como o Senhor dirige e preserva o seu povo 
no verdadeiro caminho, corrigindo os seus quando se afastam. Assim, 
cada uma das boas obras do crente é gerada pela graça de Deus. 

 
Esta preservação do povo de Deus é operada pela virtude da vida 

perfeita, vivida pelo Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Apesar de todas 
as tentações, censuras e ameaças de homens pecadores, Ele palmilhou o 
caminho para a cruz em perfeita obediência ao Pai. Em profecia, Isaías 
também fala de Cristo: “O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não 
fui rebelde; não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que 
me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos; não 
escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o 
Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo; por isso pus o meu 
rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado” (Isaías 
50.5-7). 

 
A Lei pode ordenar, e como vis pecadores que somos, de nós 

mesmos não a podemos cumprir, porém temos um Redentor 
“compadecido das nossas fraquezas” (Hebreus 4.15). Paulo exorta; 
“Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande 
nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão 
de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está 



13 

proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo 
gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e 
assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que 
suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não 
enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos” (Hebreus 12.1-3). A 
nossa força e a nossa capacidade para continuarmos no caminho, 
repousa inteiramente no Senhor Jesus, o qual foi antes de nós e guia o 
seu povo para a vida eterna. 

 
O caminho não está num lugar pomposo ou elevado de onde nós 

olhamos sobre os outros. Pelo contrário, “E o efeito da justiça será paz, 
e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo 
habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares 
quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, cairá saraiva e a cidade 
será inteiramente abatida” (Isaías 32.17-19). De que outra forma é que 
nós poderemos seguir o apóstolo, quando ele diz, “Nada façais por 
contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um considere os 
outros superiores a si mesmo?” (Filipenses 2.3). 

 
Precisamos estar sempre apercebidos da verdade que Satanás nos 

pode tentar para nos desviarmos e andarmos em leviandade mundana 
ou, então, em zelo farisaico. Logo, como um antídoto para as 
armadilhas de Satanás, meditemos sobre a abençoada descrição do 
Redentor, providenciada pelo Apóstolo Paulo. “De sorte que haja em 
vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que, sendo 
em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas 
esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se 
semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a 
si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, 
também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre 
todo o nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que 
estão nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que 
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. De sorte que, meus 
amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, 
mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa 
salvação com temor e tremor; porque Deus é o que opera em vós tanto 
o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade” Filipenses 2.5-
13). 
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Conclusão 
 
Tendo considerado algumas das características do caminho, 

precisamos olhar a seguir, no próximo capítulo, para a grande verdade 
que é a soberania de Deus. Esta verdade é um fundamento da nossa fé e 
é um grande conforto e uma grande bênção. Uma vez que esse 
fundamento esteja esclarecido, então procuraremos mostrar um pouco 
mais o que significa ser crente e andar no caminho estreito. 

 
Façamos a pergunta que vale, 
(Irmãos, não se afoitem muito). 
O que é ser crente? 
Como podemos descansar os nossos corações? 
 
A nossa melhor devoção é em vão, 
Se construímos sobre falsos fundamentos. 
De verdadeira religião, mais do que noções; 
Algo tem que ser conhecido e sentido. 

(Hart) 
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CAPÍTULO 2 
 

O CRIADOR SOBERANO 
 
 
Introdução 
 
No capítulo inicial meditámos sobre algumas características vitais 

do caminho. Agora precisamos atentar para a pergunta: O que é que, ou 
quem é que coloca o crente no caminho? Este é um assunto 
fundamental, ainda que controverso. Procuraremos estudar o assunto 
passo a passo, com o devido cuidado e reverência. 

 
Percebe-se a importância desta pergunta, quando nos apercebemos 

de que o louvor, a honra e a glória são devidos ao autor ou originador 
de uma obra. É assim que, considerando uma obra literária de renome, 
não é a Impressora ou a Publicadora que, muitos anos ou séculos depois 
da morte do autor recebe o reconhecimento, mas sim o próprio autor. 
Isto é só uma ilustração terrena de uma verdade espiritual muito maior. 
Aquele que é a causa da salvação é que deve ser louvado e honrado por 
toda a eternidade. 

 
Façamos então a pergunta a nós mesmos: qual é a causa da nossa 

salvação e como é que viemos para o caminho e agora somos crentes? 
É porque escolhemos Cristo? É porque decidimos entregar-nos a Ele? 
Fizemos a melhor decisão da nossa vida? Se a resposta for sim, então 
os louros deveriam pertencer-nos. No entanto, se esse for o caso, onde 
está a honra que é devida a Deus? Todavia, o Senhor declara: “Eis que 
te purifiquei, mas não como a prata; escolhi-te na fornalha da aflição. 
Por amor de mim, por amor de mim, porque, como seria profanado o 
meu nome? E a minha glória não a darei a outrem” (Isaías 48.10-11). 

 
Vemos, mais uma vez, que se a salvação viesse como o resultado da 

nossa decisão ou escolha, então seria o homem que deveria receber a 
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honra e a glória. Porém, as Escrituras falam assim de Jesus Cristo: “Por 
isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é 
sobre todo o nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho 
dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua 
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai” 
(Filipenses 2.9-11). Do mesmo modo, Paulo diz aos Colossenses: 
“...para que em tudo tenha (Jesus) a preeminência” (Colossenses 1.18). 

 
Deus, o Senhor, registou na Bíblia muitas evidências da sua absoluta 

soberania no céu e sobre a terra, algumas das quais iremos agora 
considerar. No entanto, devemos também lembrar-nos que as Escrituras 
falam do homem como sendo responsável e como alguém que dará 
contas dos seus atos. Há muitas exortações na Escritura relacionadas 
com a piedade, da qual diremos mais nos capítulos seguintes. Por isso, 
com a ajuda do Espírito Santo, vamos mais uma vez comparar Escritura 
com Escritura. 

 
 
O Criador 
 
Verdadeiramente, nós não podemos compreender a soberania de 

Deus ou o seu divino poder, a menos que creiamos que ele é o Criador 
do Universo. É na criação que a singularidade única de Deus é 
demonstrada. O homem pode fazer coisas com um grau enorme de 
complexidade ou beleza, mas tudo isso é feito de materiais que lhe são 
providenciados. No entanto, o próprio Deus criou esses materiais e a 
vida do nada. 

 
A teoria da evolução choca com o fundamento vital da fé 

verdadeira. Se o mundo e a vida não foram criados, mas evoluíram 
como o resultado de processos naturais, então a Bíblia começa com 
uma mentira. Consideremos também, com cuidado, as seguintes 
palavras de Paulo aos Colossenses: “Dando graças a Deus que nos fez 
idóneos para participar da herança dos santos na luz; o qual nos tirou da 
potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu 
amor; em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão 
dos pecados; o qual é a imagem do Deus invisível, o primogénito de 
toda a criação; porque nele foram criadas todas as coisas que há nos 
céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, 
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sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 
E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E 
ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogénito dentre 
os mortos, para que em tudo tenha a preeminência” (Colossenses 1.12-
18). 

 
Neste trecho, nós vemos o quão intimamente o Senhor Jesus Cristo 

esteve envolvido no trabalho da criação. 
 
Se a evolução é a verdade, então Jesus Cristo não é o Criador, nem o 

“Alfa e o Ómega, o princípio e o fim” (Apocalipse 1.8). Nesse caso ele 
não poderia ser verdadeiro Deus, a segunda pessoa da Trindade. Além 
disso, não haveria redenção através do sangue de Cristo, nem perdão de 
pecados. Até os fariseus compreendiam a relação entre o perdão de 
pecados e Deus. Depois de Jesus ter dito a um homem enfermo que os 
seus pecados estavam perdoados, eles raciocinaram assim: “Quem pode 
perdoar pecados, senão Deus?” (Marcos 2.7). Logo a seguir Jesus 
provou a sua divindade e autoridade para perdoar pecados, 
demonstrando o seu poder sobre a criação, realizando um milagre 
extraordinário. “Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na 
terra poder para perdoar pecados (disse ao paralítico), a ti te digo: 
Levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa” (Marcos 2.10-11). 

 
Não é difícil perceber a razão pela qual a evolução é tão apelativa. 

Ela procura exaltar o homem como supremo sobre o mundo da 
natureza, bem como sendo o máximo em desenvolvimento. A natureza 
e as próprias criaturas são apresentadas como sendo os autores da vida, 
sendo-lhes dada a glória, a honra. O homem pecador quer a 
preeminência e não partilhará essa glória com mais ninguém. No 
entanto, como o apóstolo Paulo diz, eles “mudaram a verdade de Deus 
em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, 
que é bendito eternamente” (Romanos 1.25). 

 
Muitos que professam ser crentes procuram defender que Deus 

trabalhou por meio da evolução, mas tal é distorcer as claras palavras 
da Bíblia. Por detrás de tal atitude está o desejo de quem se 
compromete com o mundo incrédulo, está a vontade de ter um 
“evangelho” que não ofende os incrédulos. Sejamos claros; se a 
evolução aconteceu, onde está a queda do homem? Se nós não caímos, 
então porque é que precisamos de um Salvador divino? Se Deus não 
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criou o mundo, então porque é que há de haver um dia de juízo? Se 
eventos naturais fizeram com que o mundo viesse à existência, será que 
não haverá eventos naturais que tragam também fim à vida? Em 
resumo, se Deus não criou, tal como é declarado no livro de Génesis e 
noutros trechos da Bíblia, então a nossa suposta fé não passa de mera 
superstição. 

 
Talvez que o leitor seja um dentre os muitos que são assaltados pela 

corrente constante de propaganda evolucionista que é ensinada desde 
que se é criança. Apesar do testemunho dos cientistas que defendem a 
criação com base científica possa ajudar, tal não é fundamento para aí 
se construir a nossa fé. As artimanhas satânicas e o nosso coração 
pecador muito rapidamente atirarão dúvidas contra os melhores 
argumentos científicos, roubando-nos toda a confiança. Assim, só há 
uma resposta e ela está em Deus mesmo, o qual nos dá o dom precioso 
da fé. Se desejamos que nos seja mostrada a verdade, oremos a Deus 
com confiança, para que ele nos dê a fé para crermos no relato divino. 
Deus é fiel para responder a um lamento ou um grito que provenha do 
coração. Então a nossa fé estará em Deus e não no homem. Esse é um 
fundamento feito sobre a rocha, o qual resistirá à tormenta. “Pela fé 
entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados; de 
maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente” (Hebreus 
11.3). 

 
 
O Conselho Determinado de Deus 
 
Precisamente como as Escrituras declaram que o Senhor criou os 

céus e a terra, elas também, claramente, mostram que Ele é aquele que 
governa, de modo soberano, sobre a criação. O rei Nabucodonosor, 
depois de passar por uma grande humilhação e aflição, fez uma 
declaração profunda relativamente ao Deus de Israel: “...eu bendisse o 
Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio 
é um, domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E 
todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua 
vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra; não 
há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: Que fazes?” (Daniel 4.34-
35). 
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Nesta declaração está bem claro que a vontade de Deus prevalece, 
qualquer que seja a circunstância. O exemplo mais sublime que se pode 
dar, relacionado com este assunto é a crucificação do Senhor Jesus. Os 
discípulos não queriam acreditar que tal viesse a acontecer e tentaram 
evitá-lo, não percebendo que a sua própria salvação dependia do 
sacrifício de Cristo pelo pecado, sobre a cruz. Pedro até repreendeu o 
Senhor dizendo, “Senhor, tem compaixão de ti; de modo nenhum te 
acontecerá isso” (Mateus 16.22). Os escribas e fariseus combinaram 
matar Jesus, devido ao ódio que lhe tinham pelo seu ensino e devido ao 
seu poder divino, visto que Jesus expunha as suas atitudes diabólicas e 
o orgulho espiritual deles. O sumo-sacerdote Caifás disse: “Vós nada 
sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo 
povo...” (João 11.49-52) no entanto ele nem sabia que estava a 
profetizar uma verdade profunda. Pilatos, o governador romano, não se 
preocupava muito com a justiça e qualquer tentativa da sua parte para 
libertar Jesus facilmente caía por terra quando confrontada com a 
oposição: “Desde então Pilatos procurava soltá-lo; mas os judeus 
clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César” (João 
19.12). Para os soldados romanos a crucificação era uma satisfação, já 
que tal lhes dava a oportunidade de ridicularizarem a Jesus e infligir-lhe 
terríveis sofrimentos (Marcos 15.16-20). No entanto, em meio às 
muitas vontades em conflito, às opiniões e intenções de gente sem fim 
no decurso da História e apesar de todo o mal suscitado pelo próprio 
Satanás, o Senhor Jesus foi crucificado no tempo e no lugar apontado 
por Deus. Quando cheios do Espírito Santo, então os apóstolos 
compreenderam que Jesus, “...foi entregue pelo determinado conselho 
de Deus,” foi tomado, “pelas mãos de injustos... morto e crucificado” 
(Atos 2.23). 

 
Jesus disse a Pilatos, um homem mau e infiel: “Nenhum poder terias 

contra mim, se de cima não te fosse dado” (João 19.11). 
 
Até mesmo quando o Senhor Jesus foi levado como um cordeiro ao 

matadouro (Isaías 53.7), Ele deu a sua vida e homem nenhum lha tirou 
(João 10.18). Jesus não foi morto ou ultrapassado pela morte, mas deu a 
sua vida como o pleno sacrifício pelos pecados das suas ovelhas, o seu 
povo escolhido. “E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está 
consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito” (João 19.30). 
O próprio Senhor Jesus, ressuscitado, ensinou dois discípulos a 
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caminho de Emaús; “Porventura não convinha que o Cristo padecesse 
estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, e por 
todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as 
Escrituras” (Lucas 24.26-27). 

 
Vemos que o maior acontecimento na História do mundo, a morte e 

ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aconteceu de acordo com 
a vontade de Deus. A História, na sua totalidade, culmina nesse evento 
para a honra e glória de Deus sendo, também, o meio de salvação do 
seu povo querido. 

 
As Escrituras estão cheias da soberania de Deus sobre os assuntos 

do homem. Poderíamos escolher muitos mais exemplos, mas 
concluamos com as palavras do apóstolo Paulo: “Ó profundidade das 
riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão 
insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! 
Porque, quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu 
conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja 
recompensado? Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas; 
glória, pois a ele eternamente. Amém” (Romanos 11.33-36). 

 
 
Soberano na Salvação 
 
Como a morte e ressurreição de Jesus Cristo foi de acordo com o 

propósito de Deus, assim foi, também, a salvação do povo escolhido de 
Deus, os eleitos. Lemos na profecia que fala do sofrimento e sacrifício 
de Cristo sobre a cruz que, “Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e 
ficará satisfeito” (Isaías 53.11). Antes de entrar no jardim do 
Getsêmane Jesus orou: “Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu 
estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória 
que me deste; porque tu me amaste antes da fundação do mundo” (João 
17.24). 

 
A virtude e poder da oração de Jesus em favor dos eleitos 

fundamenta-se no relacionamento de Cristo com o Pai. “Para que todos 
sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles 
sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste” (João 
17.21). A abençoada união entre as pessoas da Trindade (Pai, Filho e 
Espírito Santo) é derramada sobre a Igreja de Cristo. Assim, a salvação 
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de cada crente, o qual é verdadeiramente nascido de novo pelo Espírito 
Santo e está unido com Cristo, está de acordo com o mesmo 
determinado conselho de Deus, como revelado na morte e ressurreição 
do seu Filho amado. 

 
Posto isto, não nos é dado definir, nem mesmo a mais racional e 

lógica conclusão sobre a certeza da salvação. As Escrituras falam disso 
em termos os mais explícitos. “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos 
lugares celestiais em Cristo; como também nos elegeu nele antes da 
fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante 
dele em amor; e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, 
para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e 
glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no Amado, em 
quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, 
segundo as riquezas da sua graça” (Efésios 1.3-7). 

 
Nos Atos dos Apóstolos encontramos a declaração mais exata 

possível, relativamente àqueles que creram na pregação do Evangelho: 
“...e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna” (Atos 
dos Apóstolos 13.48). 

 
Seja como for, o fato do homem se servir de determinadas doutrinas 

da Bíblia para desculpar o seu pecado, é um sinal da maldade 
desesperada do seu próprio coração. Este é o erro sútil do fatalismo em 
que o crente é vencido pela preguiça e falta de zelo não partilhando o 
Evangelho. Tais crentes raciocinam que, visto que a salvação vem 
somente de Deus, não precisam preocupar-se em testemunhar da graça 
do Senhor Jesus Cristo aos outros. Voltaremos a este assunto um pouco 
mais à frente. 

 
Terminemos este capítulo olhando para uma das objeções mais 

comuns acerca da soberania de Deus, isto é, aquele que diz que o 
homem tem livre arbítrio (vontade própria). Ao respondermos a esta 
objeção mencionaremos Martinho Lutero, um grande homem de Deus. 
A divisão, na cristandade professa acerca deste assunto, no século XVI, 
é dolorosamente relevante ainda hoje. É de uma importância extrema 
sabermos de onde vem a salvação e através de que meios. Doutro 
modo, como andaremos de acordo com a vontade de Deus, ou como é 
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que os pastores pregarão corretamente, se não estivermos esclarecidos 
sobre este ponto? 

 
 
Lutero e Erasmo sobre o Livre-arbítrio 
 
Lutero e os outros grandes reformadores ensinaram a soberania de 

Deus na salvação, tal como está revelada nas Escrituras. Tal ensino, 
fundamentalmente, minou a suposta autoridade absoluta e universal da 
Igreja de Roma nos assuntos concernentes à salvação. O ensino dos 
reformadores exaltava Deus em vez do sacerdote; a salvação não estava 
nas mãos do sacerdote para absolver, assim como também não estava 
na livre escolha do indivíduo para seguir o ensino da Igreja. 

 
O significado do ensino de Lutero sobre a soberania de Deus e a 

predestinação foi percebido por Erasmo, o qual publicou a sua obra 
Diatribe contra Lutero, declarando que o homem tinha livre-arbítrio. 
Erasmo era reconhecido como o maior estudioso dos seus dias. Apesar 
da sua publicação do Novo Testamento no original grego ter sido 
grandemente usada por Deus durante a Reforma, Erasmo não tinha 
aprendido, do Espírito Santo, as implicações do pecado e da salvação. 
Erasmo não tinha conhecimento da revelação espiritual salvífica da 
verdade. Erasmo tinha-se oposto a muitos abusos que persistiam dentro 
da Igreja de Roma, mas quando a ameaça da perseguição irrompeu 
sobre os chamados “luteranos”, ele recuou da sua antiga associação 
com Lutero. 

 
Erasmo considerava que a sua Diatribe era uma grande obra. 

Considerava-a mesmo como um ataque sem resposta possível, ao 
ensino dos reformadores. Porém, Lutero respondeu-lhe com o seu 
famoso livro O Escravo da Vontade. Erasmo ficou confundido e 
humilhado. Lutero provou, pelas Escrituras, que Deus não é 
verdadeiramente Deus se a vontade do homem é livre para frustrar os 
propósitos divinos. Ainda que o homem possa pensar que faz uma livre 
escolha, a sua natureza caída e pecadora está subjugada para fazer 
aquilo que é mau, a menos que moldada pela graça de Deus. O profeta 
Jeremias perguntou: “Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o 
leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo 
ensinados a fazer o mal” (Jeremias 13.23). Jeremias declarou ainda: 
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Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o 
conhecerá?” (Jeremias 17.9). A vontade do homem pecador desfruta o 
mal e convive com ele. Logo, o homem tem de dar contas diante do 
trono do juízo divino. 

 
Apesar de tudo, Deus concretiza os seus propósitos eternos. É 

devido a isso que nós lemos que “...todas as coisas contribuem 
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu propósito” (Romanos 8.28). A vontade, tanto 
do justo como do incrédulo está nas mãos de Deus. José, pela fé, podia 
dizer aos seus irmãos, quando olhava para trás e percebia o caminho 
percorrido desde que fora vendido como escravo: “Vós bem intentastes 
mal contra mim; porém Deus o intentou para bem...” (Génesis 50.20). 
Em boa verdade ele podia dizer com Salomão: “O coração do homem 
planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos” (Provérbios 
16.9). 

 
Por si só, o coração pecador e a vontade do homem não podem fazer 

nada que agrade a Deus, mas quando Deus opera pelo Espírito Santo, 
então o coração do homem é movido para aquilo que é bom. O pecador 
é, então, “...libertado da servidão da corrupção, para a liberdade da 
glória dos filhos de Deus” (Romanos 8.21). Por causa disso, o apóstolo 
Paulo podia dizer aos filipenses: “De sorte que, meus amados, assim 
como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais 
agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com 
temor e tremor; porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como 
o efetuar, segundo a sua boa vontade” (Filipenses 2.12-13). 

 
É um assunto muito preocupante o fato de, hoje, muitos protestantes 

e evangélicos professos concordarem com Erasmo e com a Igreja de 
Roma, opondo-se ao ensino bíblico de Lutero, no que se refere à 
soberania de Deus na salvação do pecador. Sendo assim, é 
surpreendente que o Movimento Ecuménico tenha avançado tanto? Se o 
fundamento da sã doutrina está minado, então o resultado será que a sua 
forma exterior cairá, também, em erros muito graves. 

 
Fecharemos este capítulo com os versos de um poema do pastor 

islandês, Hallgrímur Pétursson, retirados das suas meditações sobre a 
prisão de Jesus no Getsêmane. 
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Na Sua graça nosso Senhor permitiu 
Aos seus inimigos levantarem-se – 
Os loucos que em vão levantaram 
A sua força contra os céus! 
De novo ouviu-se a pergunta: 
“A quem buscais?” 
E rodearam o nosso Senhor 
Prontos a amarrarem as Suas mãos. 
 
Então ouviu-se o Mestre falar: 
“Já vos disse que sou eu. 
Se é, pois, a mim que buscais 
Deixai estes homens irem livres.” 
Assim falou o nosso celeste Irmão 
Consciente de tudo o que era, 
Terno como uma meiga mãe 
Que o homem jamais conheceu. 
 
O grande amor e poder de Jesus, 
Que nós ponderemos bem. 
Apesar de ser a hora das trevas, 
A Sua prisão não forçava ninguém. 
Assim, quando na maior carência 
E quando me rodeiam inimigos, 
Sei que calmamente esperas 
Só para confundir as suas estratégias. 
 
Voluntariamente Ele se entregou, 
Para obedecer a Seu Pai. 
Obediência Ele prestou 
Para a tua ofensa pagar. 
Esqueceste tu a tua dívida, 
O Seu sacrifício amoroso, 
O Filho unigénito de Deus. 
Para te assegurar o Paraíso? 
 
Então eles se reuniram à Sua volta, 
Este rude, ignorante pelotão. 
Com grosseiras cordas o prenderam, 
O santo Cordeiro de Deus. 
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Entregue pelas minhas ofensas, 
O Senhor foi firmemente amarrado. 
Mudos ficaram os ternos sentidos 
Os Seus pulsos e mãos ligados. 
 
Foram os judeus que Te prenderam, 
A causa foi os meus pecados. 
Eles firmaram-se como cordas ao Teu redor, 
Porque eu ignorei as leis de Deus. 
Agora a minha contrição é profunda; 
Eu Te rogo, liberta-me, 
Porque agora a minha ambição 
É servir-Te e adorar-Te. 
 
A Sua liberdade Ele cedeu, 
E assim os meus grilhões quebrou. 
Defendeu-me a mim, infeliz, 
E libertou-me do meu jugo. 
Correntes pesadas e dolorosas 
Sobre Ele caem esmagadoramente, 
Para que medida de bênção cheia 
Possa pousar em mim, eternamente! 
 
Agora meu Mestre, deixa que o Teu jugo 
Controle a minha teimosia, 
Para que eu Te siga mais depressa 
Para alcançar o alvo prometido. 
Só ao Teu serviço 
Verdadeira liberdade posso achar, 
O único gozo real 
Para a alma, mente e coração. 

(Da Edição inglesa de A. Gook) 
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CAPÍTULO 3 
 

JESUS CRISTO REVELADO E CONHECIDO 
 
 
Introdução 
 
O Apóstolo Paulo fez uma profunda declaração quando disse: 

“Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai 
nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como 
fostes ensinados, nela abundando em ações de graças.” (Colossenses 
2.6-7) A menos que nós compreendamos o que é receber Jesus, não 
poderemos continuar no caminho da vida eterna. Além disso, veremos 
o quão necessário é buscar essas graças especiais derramadas pelo 
Espírito Santo sobre o novo crente que caminha no seu primeiro amor 
para com Jesus. 

 
Logo, precisamos inquirir: Como é que, no início, nós cremos? O 

que é que são essas provações e bênçãos especiais da conversão? 
Quando nós percebermos isto, então teremos uma base firme sobre a 
qual andaremos em Cristo Jesus, o Senhor. 

 
 
A Santidade de Deus e o Pecador Arrependido 
 
Não são aqueles que têm as suas supostas boas obras para mostrar 

que, verdadeiramente, recebem Cristo: É que Jesus disse: “...eu não vim 
a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento.” (Mateus 
9.13) O Senhor escolheu os perdidos, os arruinados, e aqueles sem 
esperança em si mesmos, para que a Sua graça e misericórdia 
brilhassem ainda mais. 
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De início, o pecador não compreende muito bem o modo como o 
Senhor trata com ele. É-lhe mostrado que Deus decretou, na Bíblia, o 
que está certo e errado; então o pecador começa a compreender que o 
pecado é a transgressão da santa Lei de Deus (I João 3.4). Assim, é feita 
uma tentativa para andar, pelas suas próprias forças, nos mandamentos 
de Deus; mas quanto mais o pecador luta para os cumprir, mais santa e 
espiritual a Lei de Deus parece. O pecador precisa aprender que não é 
só a ação em si que Deus tem de castigar, mas até o mau pensamento. 

 
Quando a soberania e a santidade de Deus são revelados pelo 

Espírito Santo, o pecador percebe que a grandiosidade de Deus é tal, 
que não se pode medir (Isaías 6.1-7). Uma percepção desta realidade 
leva a uma convicção de pecado e ao arrependimento de coração. 
Ilustremos isto com um exemplo terreno. Quando vamos encontrar-nos 
com alguém como nós, sentimo-nos descontraídos e talvez até 
pensemos nas nossas capacidades, pensando até que causaremos boa 
impressão. Mas se visitamos alguém mais idoso, importante, famoso, 
poderoso, perspicaz e de um carácter irrepreensível e íntegro, então 
trememos e pensamos na nossa imperfeição e fraqueza. Este é só um 
pobre exemplo para mostrar o que se passa com o pecador que 
compreende a soberania e santidade de Deus. Uma boa compreensão 
desta verdade traz profunda convicção de pecado ao coração. 

 
Sob a convicção de pecado, a reação natural do pecador é procurar 

colocar bem as coisas. Mas, por si só, é uma luta sem sucesso, pois o 
pecado é quem manda. Cada crente tem que aprender que “Enganoso é 
o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá? 
(Jeremias 17.9) Mas quando a graça de Deus trabalha no coração pelo 
Espírito Santo, o pecador é levado ao arrependimento e ora como o 
publicano que, “...estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os 
olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de 
mim, pecador! Pelo contrário, a assim chamada oração do fariseu, com 
orgulho, falou a Deus acerca de todas as suas “boas” obras. Porém, tal 
“oração” era uma abominação aos olhos de Deus. Mas o que é que 
Jesus diz sobre o efeito da humilde oração deste perturbado publicano? 
“Digo-vos que este desceu justificado para sua casa.” (Lucas 18.10-14) 

 
Como vimos, cada verdadeiro crente em Jesus Cristo precisa 

conhecer a santidade da Lei, normalmente referida como a Lei de 
Moisés, a qual está resumida nos dez mandamentos. Mas qual é a 
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relação da Lei com o Evangelho, na experiência do crente? A resposta é 
dada pelo Apóstolo Paulo, que escreveu assim aos gálatas: “Logo, para 
que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a 
posteridade a quem a promessa tinha sido feita; e foi posta pelos anjos 
na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas 
Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma 
sorte; porque, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na 
verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do 
pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos 
crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, 
e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que 
a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé 
fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos 
debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo 
Jesus.” (Gálatas 3.19-26) 

 
Aqueles que são ensinados pelo mestre que é a lei e que sentem os 

tristes efeitos da queda do homem, podem dizer como o profeta: “Mas 
todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo 
da imundície; e todos nós murchamos como a folha, e as nossas 
iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que 
invoque o teu nome, que se desperte, e te detenhas; porque escondes de 
nós o teu rosto, e nos fazes derreter, por causa das nossas iniquidades.” 
Então vem uma centelha de fé, um pedido produzido pelo Espírito 
Santo. “Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai; nós o barro e tu o nosso 
oleiro; e todos nós a obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó 
Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade; olha, pois, nós te 
pedimos, todos nós somos o teu povo.” (Isaías 64. 6-9) 

 
Ir a Jesus 
 
Logo que ao pecador arrependido é dada uma réstia de esperança em 

Jesus, promessas preciosas acontecem pelo poder do Espírito Santo. 
Muitos dos que fazem parte do povo de Deus têm sido abençoados com 
o convite profético do Redentor, o filho de Davi. “Ó vós, todos os que 
tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, 
comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o 
dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo 
que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e 
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a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e 
vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá; porque convosco farei uma 
aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi.” (Isaías 
55.1-3) 

 
Com estas preciosas promessas e convites, o povo do Senhor é 

tirado das trevas para a luz. Assim como o Senhor prometeu a 
restauração de Israel, pelo profeta Jeremias, assim também as palavras 
são registradas para o conforto e bênção da Igreja, o Israel espiritual. 
“Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te 
atraí.” (Jeremias 31.3) Debaixo da influência do Espírito Santo, um 
pecador arrependido, o qual pela fé olha para Jesus como o seu 
Salvador, é transformado num servo voluntário no dia do poder de 
Deus (Salmo 110.3). Os grilhões do pecado e da corrupção são 
quebrados e o pecador conhece a gloriosa liberdade do Evangelho. 
Lemos acerca de Lídia que adorava a Deus, “...e o Senhor lhe abriu o 
coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.” (Atos 16.14) 

 
Os pecadores são justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo 

(Gálatas 2.16) e o seus corações e entendimentos são abertos para 
perceberem que Jesus morreu por eles. Pela fé veem que através do 
amor e da graça dada por Deus, Jesus pagou a enorme dívida pelos seus 
pecados. Apesar de Jesus ter vivido uma vida de perfeita obediência a 
Deus Pai, cumprindo toda a lei, ele deu a sua vida e derramou o seu 
próprio sangue. O Apóstolo Paulo explicou que a lei de Moisés requeria 
o derramamento do sangue dos animais, que eram um símbolo que 
apontava para a necessidade do derramamento do sangue de Jesus, o 
Cordeiro de Deus. “Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens 
futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, 
isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por 
seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado 
uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza 
de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à 
purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito 
eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas 
consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo?” (Hebreus 
9.11-14)  

 
Não só o Senhor Jesus derramou o seu precioso sangue, mas nós 

lemos que, no Calvário, quando os soldados “vindo a Jesus, e vendo-o 
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já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe furou 
o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu 
testificou, e o seu testemunho é verdadeiro.” (João 19.33-35) Isto fala 
de algumas coisas abençoadas, as quais o Espírito Santo mostra ao 
crente. Primeiramente, temos o sangue remidor que flui do amoroso 
coração de Jesus, para fazer que Deus e o pecador sejam “um” em 
abençoada união. Em segundo lugar, temos a água da vida para limpar 
o pecador de toda a injustiça aos olhos de Deus. Mas além disso, isto é 
o cumprimento da profecia:”...e olharão para mim, a quem 
trespassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia pelo filho 
unigénito.” (Zacarias 12.10) Isto mostra que, apesar de o soldado 
romano ter, fisicamente, furado o lado do Senhor Jesus, a alma santa e 
sem pecado do Senhor foi furada por causa dos pecados do seu povo. 
Quando o pecador, pela fé, compreende isto, haverá choro por causa do 
que o pecado fez, assim como a percepção do quão hediondo o pecado 
é. Além disso, haverá também um desejo fervente de ser libertado da 
corrupção do pecado, para servir o Senhor com amor e em novidade de 
vida. 

 
Não é só o significado da morte de Cristo que deve ser 

compreendido de coração, mas também a importância vital da 
ressurreição corporal de Jesus e a sua ascensão ao céu. Paulo escreve 
acerca de Jesus: “O qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou 
para nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz 
com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo; pelo qual também temos 
entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na 
esperança da glória de Deus.” (Romanos 4.25-5.2) Ao ascender ao céu 
na sua natureza humana, Jesus faz intercessão ante o trono de Deus pelo 
seu povo. “Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a 
descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse 
semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo-sacerdote 
naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo”. (Hebreus 
2.16-17) Tal como o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu ao 
céu, também cada crente em união com Cristo ascende a Deus com uma 
nova vida. Sobre a terra, os crentes gozam uma união espiritual mas, 
após a morte, a alma dos salvos será levada ante o trono de Deus, em 
amor e misericórdia, para ali habitar por toda a eternidade. Porque Deus 
“...nos ressuscitou juntamente com ele (Cristo) e nos fez assentar nos 
lugares celestiais, em Cristo Jesus; para mostrar nos séculos vindouros 
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as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para 
connosco em Cristo Jesus.” (Efésios 2.6-7) 

 
 
Uma Profissão de Fé sem Salvação Verdadeira 
 
Considerámos, até aqui, aqueles em quem a semente do Evangelho 

foi semeada em boa terra, “...que ouve e compreende a palavra; e dá 
fruto.” (Mateus 13.23) Todavia, vamos contrastar o verdadeiro 
conhecimento para a salvação, com a declaração de muitos, os quais 
são como a semente que cai em solo pedregoso: os tais ouvem a palavra 
com alegria, mas afastam-se quando a perseguição ou as provas 
surgem, devido ao Evangelho. Do mesmo modo, estejamos advertidos 
relativamente ao crente professo que “recebeu a semente entre 
espinhos”, que é aquele que “ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera.” 
(Mateus 13.22) 

 
Entristecemo-nos quando consideramos o estado de muitas igrejas, 

nos nossos dias, que professam ser cristãs. A verdade é, que 
frequentemente, são espezinhadas pelos próprios pastores, os quais 
deviam estar a alimentar as suas congregações. Por esse motivo, não 
nos devia surpreender encontrarmos igrejas cheias de homens e 
mulheres que não conhecem o Evangelho como foi e é revelado pelo 
Espírito Santo e nos é apresentado na Bíblia. Apesar de parecer que 
falam da salvação, nada sabem acerca de estarem perdidos! Uma 
característica desta falsa crença é uma ausência de convicção de pecado 
e de um coração contrito e arrependido. Para outros, a sua religião 
consiste só das coisas deste mundo; no entanto Paulo escreveu: “Se 
esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos 
os homens” (I Coríntios 15.19). Edificar a Igreja com base em termos 
de moral ou obras sociais, momentos artísticos, visões ou atividades 
grandiosas ou experiências de êxtase é edificar sobre a areia. Tais 
coisas não podem substituir a rocha, Cristo Jesus o Senhor, sobre quem 
a verdadeira Igreja é edificada (Mateus 16.18). 

 
Temos de confessar que, hoje, são bem poucos os que podem falar 

de um conhecimento pela fé no poder do sangue de Cristo, o qual “nos 
purifica de todo o pecado.” (I João 1.7) Há poucos que vão a um lugar 
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de culto e que se satisfazem com o Evangelho em toda a sua abençoada 
simplicidade. Logo, pela fé, esquadrinhemo-nos a nós mesmos. 
Estamos realmente sobre a rocha, Cristo Jesus, o Senhor? Estamos 
verdadeiramente unidos à Videira e produzimos fruto, aquelas preciosas 
e doces uvas, para a honra de Deus? Conhecemos nós a voz do 
“amado”, o qual é Cristo a falar à Igreja? “O meu amado fala e me diz: 
levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o 
Inverno; a chuva cessou, e se foi; aparecem as flores na terra, o tempo 
de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já 
deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma; 
levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem.” (Cantares de Salomão 
2.10-13) 

 
Ilustremos a diferença entre o verdadeiro e o falso cristianismo com 

um exemplo simples. Suponhamos que iniciámos uma viagem de barco 
com muitas esperanças e ambições mundanas; talvez iniciar uma nova 
vida e fazer fortuna no estrangeiro. Inesperadamente, o navio choca 
contra uma rocha submersa e começa a afundar-se. Todas as nossas 
esperanças estão perdidas; nós gritamos por socorro. Então, 
precisamente quando parecia que não escaparíamos, um outro navio ou 
um salva-vidas aparece e resgata-nos, levando-nos para uma terra 
completamente diferente daquela acerca da qual sempre pensámos. Para 
mal comparar, isto é como o pecador que não conhece a Deus mas, de 
súbito, é levado a grandes dificuldades por Deus, a fim de que veja a 
sua condição de perdido e, assim, clame por misericórdia. O Senhor, 
então, atrai-o a si e salva-o através da fé em Cristo Jesus. 

 
Contrastemos, agora, o que acabamos de dizer com aqueles que, 

descontraídos, estão à beira-mar, cuja atenção é atraída por um anúncio 
que fala de um cruzeiro. É deveras apelativo e o dia está calmo e 
ensolarado. Paga-se o preço da excursão de barco e, depois de um certo 
tempo, os passageiros são levados de volta ao local de onde saíram. Isto 
é o que é a falsa religião. Não há clamor por misericórdia, não há 
percepção do nosso estado de perdição ou do fato de termos 
transgredido a santa lei de Deus e, assim, como pecadores, somos 
deixados no nosso próprio pecado. Apesar desta falsa profissão de fé 
cristã poder trazer certos prazeres e benefícios enquanto nesta vida, o 
Inferno continua à espera para receber no seu seio o pecador 
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inconverso! Faríamos bem em recordar a parábola acerca do homem 
rico e de Lázaro (Lucas 16.19-31). 

 
Perguntemos, então, a nós mesmos: O que é que sabemos acerca do 

verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo revelado pelo Espírito Santo? 
Será que estas coisas são uma preocupação para a nossa alma? Se nada 
sabemos, ou se não estamos seguros, pessoalmente, quanto ao 
conhecimento destas verdades benditas no nosso coração, então que 
sinceramente as busquemos em oração, suplicando ao Senhor Jesus. Se 
nos sentimos atraídos por Jesus, então desabafemos o nosso coração em 
oração. Peçamos para que o Espírito Santo nos esclareça a Bíblia e nos 
dê fé verdadeira e arrependimento e que os obstáculos do pensamento e 
do crer mundanos sejam extirpados do nosso ser. 

 
O Senhor Jesus deu um precioso encorajamento àqueles que 

buscam. ”Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-
á; porque qualquer que pede recebe; e quem busca acha; e a quem bate 
abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, 
lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe 
uma serpente? Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um 
escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos 
filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho 
pedirem?” (Lucas 11.9-13) 

 
O Senhor é o Salvador de todo o homem que crê por operação da fé 

que vem de Deus. Ele “...é longânimo para connosco, não querendo que 
alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.” (II Pedro 
3.9) Que o Senhor faça nascer em nós desejos espirituais, e que, pela 
graça, tenhamos ouvidos para ouvir os convites e a chamada do 
Evangelho. Jesus disse: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mateus 11.28) “Porque a lei foi dada por 
Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.” (João 1.17) Que 
estas verdades possam ser nossas! 

 
 
As Bênçãos do Recém-convertido 
 
Para cada crente, o tempo do primeiro amor, durante o qual esse 

crente foi levado ao conhecimento da salvação em Jesus, é um tempo 
muito especial. Porém, não devemos viver de memórias, pelo que 
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vamos considerar outra vez o texto com o qual iniciámos este capítulo: 
“Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai 
nele.” (Colossenses 2.6) Estas graças especiais e efeitos abençoados da 
salvação são para ser buscados nos tempos subsequentes à salvação e 
para se andar neles. Ao mesmo tempo que haverá um crescimento no 
conhecimento acerca do Senhor durante a vida do crente, estas graças 
especiais quando da conversão são fundamentais para o caminhar do 
crente. Tais graças especiais não mudam. Sendo assim, vamos agora 
considerá-las. 

 
O arrependimento é algo necessário durante toda a vida do crente. 

Apesar de poder experimentar a redenção e o perdão dos pecados, o 
crente não deixa de ser pecador, enquanto sobre a face da terra. O 
Apóstolo Paulo, que se reconheceu a si mesmo como o principal dos 
pecadores, dá testemunho desta verdade (I Timóteo 1.15). Paulo 
registra, também, esse conflito interior entre o homem velho do pecado 
e o novo homem da graça. “Acho então esta lei em mim, que, quando 
quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem 
interior, tenho prazer na lei de Deus; mas vejo nos meus membros outra 
lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo 
da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu 
sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por 
Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento 
sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Portanto, agora 
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não 
andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do 
Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da 
morte.” (Romanos 7.21-8.2) 

 
Como nós precisamos de viver de forma arrependida e com fé, indo 

constantemente aos pés de Jesus! Que Deus nos conceda sermos 
guiados pelo Espírito a clamar por misericórdia e por forças para 
andarmos de acordo com os seus mandamentos, para que o velho 
homem do pecado possa ser subjugado. Que sejamos dirigidos pelo 
Espírito Santo para orarmos como Jabez; “Se me abençoares 
muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres 
que do mal não seja afligido! E Deus lhe concedeu o que lhe tinha 
pedido.” (I Crónicas 4.10) 
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Um recém-convertido tem uma fé de criança e confia em Jesus. 
Quando esse mesmo tipo de fé se encontra em alguém que é crente há 
mais tempo, tal fé é um ornamento precioso do poder do Evangelho. O 
fruto desta forma simples de vir a Jesus em oração, em que os cuidados 
do coração são deixados aos pés de Jesus, resulta em se testemunhar de 
muitas respostas à oração que traz honra a Deus. A evidência exterior 
desta fé, como de criança, é o deixar de lado os prazeres mundanos, 
sendo-se atraído em amor a Jesus para andar de acordo com os seus 
mandamentos e ver o vazio que é este mundo. 

 
Uma outra marca distintiva do crente recém-convertido é o amor 

para com os seus irmãos na fé. Aquilo que tantas vezes traz distúrbios a 
uma igreja, não tem nada a ver com esse amor de criança, que o recém-
convertido manifesta. Ao mesmo tempo que o novo crente goza, 
amorosamente, o amor de Deus para consigo, ele ama os seus irmãos 
espirituais. “Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de 
Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele 
que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor.” (I João 4.7-8) 

 
Quando alguém vem ao conhecimento dos tesouros celestiais em 

Cristo Jesus, há um desejo ardente para contar aos outros acerca das 
preciosas verdades que foram reveladas. Assim, a alegria de ser uma 
testemunha de Jesus brilha no novo crente. Quando o Senhor Jesus se 
revelou a si mesmo à mulher samaritana, ela “Deixou...o seu cântaro, e 
foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me 
disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo?” (João 
4.28-29) Do mesmo modo, o endemoninhado gadareno, após ter sido 
libertado da legião de demónios, recebeu de Jesus esta ordem; “Vai 
para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor 
te fez, e como teve misericórdia de ti.” (Marcos 5.19) Não deveria 
haver sempre o desejo de que outros possam também saber o quão 
precioso Jesus é? Se o desejo de dar testemunho falta na nossa vida, 
será que isso não mostra que nós perdemos o primeiro amor ou, ainda 
pior, que nós nunca conhecemos o amor de Jesus no nosso coração? 

 
Lembremo-nos de como o recém-convertido dá uma cuidadosa 

atenção às Escrituras e avidamente lê a Bíblia. Há aquelas descobertas 
novas acerca de Jesus, como reveladas pelo Espírito Santo. Tais 
descobertas providenciam doce conforto e meditação no meio das 
provas e dificuldades. Então, como são sentidas as ações de graças que 
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se elevam a Deus por todos os seus muitos dons, tanto pela sua graça 
como pela sua providência! 

 
Estas coisas, em especial ir a Jesus, não são necessárias só uma vez, 

mas durante esta peregrinação que é a nossa vida. Recordemos, então, o 
aviso do Senhor à igreja de Sardes. “Conheço as tuas obras, que tens 
nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma os restantes, 
que estavam para morrer; porque não achei as tuas obras perfeitas 
diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e 
guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um 
ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.” (Apocalipse 3.1-3) 

 
 
Cristo Jesus, o Senhor 
 
Consideremos, agora, um outro aspecto do nosso texto em 

Colossenses, ou seja, o modo como o Apóstolo Paulo se refere a “O 
Senhor Jesus Cristo” (Colossenses 2.6). Que não consideremos este 
aspecto às pressas, mas que pela ação do Espírito Santo possamos ver a 
importância vital deste título dado ao Senhor Jesus. 

 
A palavra “Cristo” vem do grego “Christos”, que significa “ungido”; 

em hebraico, esta palavra é “Messias” O nome ”Jesus” é a versão grega 
do hebraico “Josué”, termo que significa “Salvador”. Assim, Jesus 
Cristo é o Messias, o ungido de Deus, e o Salvador. Quando o anjo 
falou a José disse: “...e chamarás o seu nome JESUS; porque ele salvará 
o seu povo dos seus pecados.” Mateus 1.21) A terceira parte do título, 
“o Senhor”, fala da divindade de Jesus Cristo como o Filho de Deus, a 
segunda pessoa da Trindade. Jesus é ungido como Profeta, Sacerdote e 
Rei; e se recebemos alguma unção ou bálsamo de Deus, é devido à 
nossa união com Jesus Cristo, o ungido de Deus. 

 
A combinação destes títulos resultando em “O Senhor Jesus Cristo” 

é de suma importância. Separa a verdade do erro; expõe aqueles que 
não conhecem a verdade (como revelada pelo Espírito Santo) e cujas 
palavras soam superficialidade em alguém que se diz crente. Há muitos 
que acreditam num “Cristo”; não é Jesus, mas um outro salvador 
qualquer. Outros seguem Jesus só como um homem bom, o qual nos 
deixou um exemplo de renúncia própria. Há ainda outros que acreditam 
num “Senhor”, mas que não é o Deus Senhor de Israel. Porém, quando 
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nós falamos de “O Senhor Jesus Cristo”, não há lugar para a multi-fé 
ecuménica. Pelo contrário, Jesus Cristo é proclamado como verdadeiro 
homem e verdadeiro Deus, o único Salvador. Meditemos, então, um 
pouco mais sobre este assunto. 

 
Quando Deus apareceu a Moisés, na sarça-ardente, o legislador 

inquiriu acerca do nome de Deus. “Então disse Moisés a Deus: eis que 
quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais 
me enviou a vós; e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes 
direi? E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: 
Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós.” (Êxodos 
3.13-14) O título “EU SOU”, em hebraico, é traduzido por “Jeová” na 
versão Authorised Version (Versão do Rei Tiago), a qual distingue esse 
título de outros traduzidos por “Senhor”, usando só maiúsculas 
“SENHOR”. Este termo hebraico, o qual nós traduzimos por “Jeová”, 
era de tal forma sagrado para os judeus, que nunca o pronunciavam, 
temendo pronunciar o nome de Deus em vão. Assim, nós vemos a 
divindade do Senhor Jesus, quando ele disse aos judeus: “...antes que 
Abraão existisse, eu sou.” (João 8.58) Do mesmo modo, quando Jesus 
estava no jardim do Getsêmane, nós lemos: “Sabendo, pois, Jesus todas 
as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se, e disse-lhes: A quem 
buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou 
eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou 
eu, recuaram, e caíram por terra.” (João 18. 4-6) Aqui nós vemos a 
glória da Divindade brilhando claramente quando Jesus pronunciou as 
palavras “Eu sou”, por elas mostrando que ele não era apenas o 
desprezado Jesus de Nazaré, mas é Deus o Filho. 

 
Outros exemplos podem ser encontrados no Velho Testamento, os 

quais se referem a Jesus como “SENHOR”, através de profecias. 
Comparemos as palavras, “Eu o SENHOR, o primeiro, e com os 
últimos eu mesmo” (Isaías 41.4), com as palavras do Senhor Jesus 
ressuscitado: “EU sou o Alfa e o Ómega, o primeiro e o derradeiro.” 
(Apocalipse 1.11) Comparando Isaías 40.3 com Mateus 3.3, teremos 
um outro exemplo. Além disso, quando Paulo clamou a Deus na estrada 
para Damasco, disse: “Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou 
Jesus, a quem tu persegues.” (Atos 9.5) 
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De forma breve, falámos da união entre Deus o Pai e Deus o Filho, 
mas há também Deus o Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, falou do 
Espírito procedendo do Pai e do Filho (João 14.26). O abençoado 
trabalho do Espírito Santo, a terceira pessoa na Trindade, é revelar 
Jesus ao povo escolhido de Deus. “Mas aquele Consolador, o Espírito 
Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as 
coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito (João 14.26). 
“Mas, quando vier aquele Espírito de verdade,... Ele me glorificará, 
porque há de receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar.” (João 
16.13-14) Além disso, o Apóstolo João escreveu acerca da Trindade; 
“Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito 
Santo; e estes três são um.” (I João 5.7) 

 
O ensino histórico e escriturístico da Igreja, é que o Filho de Deus é 

eternamente gerado do Pai. Ele é gerado no sentido do relacionamento 
das pessoas da Trindade, mas não no sentido da sua essência divina que 
é co-eterna (ver J. C. Philpot, The Eternal Sonship). Outra verdade 
fundamental é que o Filho de Deus, em plena unidade com a sua 
natureza divina, também “...tomou a descendência de Abraão. Por isso 
convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos...” (Hebreus 2.16-
17) A diferença vital entre Jesus Cristo e todos os outros seres humanos 
é que Jesus não foi gerado por um pai humano, mas nasceu de uma 
virgem. Ele não foi maculado pela queda, por isso não tinha pecado. 
Mais ainda, ao contrário de Adão e Eva, Jesus não só não tinha pecado 
como não podia pecar. É devido ao fato de Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, ser o único que une em Si a natureza divina e a humana, que só 
Ele é o Mediador entre Deus o Pai e os pecadores que creem, na 
revelação que Deus, o Espírito Santo opera. “Porque há um só Deus, e 
um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem.” (I 
Timóteo 2.5) 

 
Jesus Cristo viveu uma vida perfeita e cumpriu toda a justiça, no 

entanto Deus o Pai “...o fez pecado por nós; para que nele fôssemos 
feitos justiça de Deus.” (II Coríntios 5.21) Como homem Jesus sofreu a 
morte, algo que a natureza divina não pode ter sofrido. No entanto, em 
unidade com a divindade, Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito e de 
valor infinito pelo pecado, sacrifício que só a natureza humana não 
completaria. Na união da natureza divina e humana, na Pessoa bendita 
de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a redenção está cumprida. 
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Além disso, o amor eterno do Pai para com o Filho é derramado 
sobre cada crente escolhido “...antes da fundação do mundo...” (Efésios 
1.4) O Senhor Jesus declarou, na sua oração ao Pai. “Eu neles, e tu em 
mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo 
conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me 
tens amado a mim.” (João 17.23) Negar a eterna filiação de Jesus é 
desonrar o Filho e opor-se ao amor eterno de Deus para com a Igreja. 

 
No entanto, há mais um aspecto fundamental na sagrada 

humanidade do Senhor Jesus. Na igreja primitiva grassava uma praga 
de heresias sobre este assunto que, como outros erros sobre a Trindade 
estão reaparecendo nos nossos dias. Muitos dos gnósticos negavam que 
Jesus tivesse um corpo humano, mas estava só presente na forma 
espiritual. Porém, se fosse assim, não podia ter havido derramamento 
de sangue, sem o qual não há redenção (Hebreus 9.22). Por outro lado, 
no século IV, Ário e os seus seguidores (conhecidos como arianos) 
negavam que Jesus tivesse uma alma humana (veja Robertson´s Church 

History, 3ª edição, (John Murray), 1864, volume 1, págs 208-275). 
Porém, Isaías disse profeticamente acerca de Jesus: “Todavia, ao 
Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando a sua alma se 
puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os 
seus dias; e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o 
fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu 
conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos; porque as 
iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e 
com os poderosos repartirá ele o despojo; porquanto derramou a sua 
alma na morte, e foi contado com os transgressores; mas ele levou 
sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores.” (Isaías 
53.10-12) A palavra hebraica para “alma” é a mesma que é usada para 
referir os homens comuns (veja Young´s Analytical Concordance). 

 
Estas duas heresias, a gnóstica e a ariana, ferem o coração do 

Evangelho. Se Jesus não sofreu na sua natureza humana, no corpo e na 
alma, não haveria salvação para o corpo e para a alma dos pecadores 
que creem. Se Jesus era só humano, no que concerne ao seu corpo, 
como diziam os arianos, então não haveria a purificação e a redenção 
da alma. Não haveria libertação das preocupações da alma, não haveria 
bênção, nem tão pouco haveria alegria nem paz quando se crê. 
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Em conclusão, vemos o amor eletivo do Pai para com pecadores vis 
e sem mérito, enviando o seu único Filho, para que nós possamos vir a 
ser filhos por adoção (Gálatas 4.5, Efésios 1.5). Estas eternas bênçãos 
celestiais em Jesus são reveladas aos pecadores por Deus o Espírito 
Santo. Mas tenhamos cuidado! A Trindade não pode ser explicada ou 
escrutinada pela razão humana; é um mistério divino que tem de ser 
revelado pelo Espírito. “E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da 
piedade: Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto 
dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na 
glória.” (I Timóteo 3.16) 

 
A União da Palavra Escrita e Encarnada 
 
O Apóstolo João escreveu acerca de Jesus Cristo: “No princípio era 

o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.” (João 1.1) 
Este texto não só nos dá mais um testemunho da divindade do 
Redentor, como nos leva a considerar que a palavra de Deus escrita, 
inspirada pelo Espírito Santo, está numa união gloriosa com a Palavra 
encarnada de Deus, o Senhor Jesus Cristo. 

 
Logo, como podemos dizer que seguimos a Jesus se, 

deliberadamente, desobedecemos aos preceitos do Evangelho 
proclamados na Bíblia? Se amamos a Jesus, tem de estar manifestado 
em nós amor e reverência para com a Palavra escrita. Jesus disse: “Se 
me amais, guardai os meus mandamentos:” (João 14.15) 

 
 
O poeta expressa o que Cristo diz, assim: 
 
Diz, crente, quererias tu crescer 
No conhecimento do teu Senhor? 
Então nunca te oponhas à Escritura, 
Mas treme ao ouvires a Palavra. 
 
Respeita as páginas sagradas; 
Vilipendiar qualquer parte 
Nega, como cego ou fraco rancor, 
A dureza dum coração orgulhoso. 
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Se algo não compreendes, 
Lamenta a tua falta de visão; 
Na Bíblia erro ver não podes, 
Toda a Palavra de Deus é perfeição. 
 
As Escrituras do Senhor 
Veiculam um tremendo nome; 
A Palavra escrita e encarnada 
São em tudo a mesma coisa. 

(Hart) 
 
 
É a vontade de Deus que o seu povo escolhido evidencie fruto 

espiritual para a Sua eterna glória (João 15.16, Romanos 7.4). No 
entanto, lembremos que a força e habilidade para fazer boas obras não 
está no pecador, mas no Salvador. “Porque pela graça sois salvos, por 
meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, 
para que ninguém se glorie; porque somos feitura sua, criados em 
Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que 
andássemos nelas.” (Efésios 2.8-10) 

 
Então, que sejamos diligentes em oração a Deus a fim de que ele nos 

ensine e que, assim, cresçamos na graça, a graça de Deus. Então 
seremos “...santificados em Deus o Pai, e conservados por Jesus 
Cristo.” (Judas 1.1) Contudo, nesta vida, o crente não deixará de ser 
pecador, mas receberá uma compreensão profunda da sua condição de 
pecador, à medida que o tempo passa. Assim, o crente será ensinado a 
descansar mais e mais na graça e na misericórdia de Deus durante a sua 
peregrinação terrena. A oração do salmista é, então, muito apropriada 
para aqueles que caminham com Jesus. 

 
“A minha alma está pegada ao pó; vivifica-me segundo a tua 

palavra...Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando 
dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus 
estatutos, e guardá-lo-ei até ao fim. Dá-me entendimento, e guardarei a 
tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda 
dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração 
aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos de 
contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho.” (Salmo 
119.25,32-37) 
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CAPÍTULO 4 
 

O TESTEMUNHO DA IGREJA 
 
 
A União dos Crentes 
 
No capítulo anterior tratámos, particularmente, do que é ter um 

conhecimento pessoal de Jesus. Agora vamos concentrar a nossa 
atenção e considerar o que é o conjunto dos crentes, a Igreja. 

 
É uma verdade fundamental que os crentes, os quais estão redimidos 

em Jesus Cristo, estão unidos espiritualmente. Isto é demonstrado na 
oração de Jesus por todos os crentes; “Para que todos sejam um, como 
tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles sejam um em nós, 
para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a 
mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.” (João 17.21-
22) 

 
Vamos dar uma atenção especial às palavras do Senhor. Elas falam 

de uma união do povo escolhido do Senhor, que vai ser real, e será 
visto por aqueles que estão fora da Igreja, isto será um poderoso 
testemunho do evangelho e do amor de Cristo. Consequentemente, 
haverá poucas bênçãos  com salvação de almas, onde há desunião e os 
conflitos entre os verdadeiros crentes. Essas coisas estão desonrando a 
Deus. Lembremo-nos que os incrédulos verão, e eles poderão blasfemar 
o nome do Senhor. 

 
Em consequência disso, Paulo pediu aos efésios “...que andeis como 

é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e 
mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em 
amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 
Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em 
uma só esperança da vossa vocação; um só Senhor, uma só fé, um só 
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batismo; um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e 
em todos vós.” (Efésios 4.1-6) 

 
O salmista também escreveu acerca da beleza e bênção da unidade 

dos crentes. “Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em 
união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, 
a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de 
Hermom, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o 
Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.” (Salmo 133) 

 
Estes textos das Escrituras deviam ser um aviso salutar para aqueles 

que parece que se alimentam de contendas ou discórdias com outros 
irmãos na fé. Entre verdadeiros crentes deveria haver uma graciosa 
concordância para se discordar. Nunca pode haver uma boa desculpa 
para se ser rude e indelicado; nem nunca deveria haver um corte 
abrupto de relações com aqueles dos quais divergimos em assuntos que 
não são essenciais para a salvação. Tenhamos cuidado com as 
discussões que tantas vezes resultam do orgulho pecaminoso do 
homem. Pelo contrário, andemos no amor sincero para com Cristo e 
para com os seus mandamentos, seguindo as palavras do apóstolo 
Pedro: “...sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando 
os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Não tornando 
mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; 
sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis 
a bênção.” (I Pedro 3.8-9) 

 
Se os crentes estiverem unidos com Cristo, quando se juntam, eles 

porão de lado as suas diferenças. As graças do amor e o precioso fruto 
do Espírito, brotando do amor de Cristo, hão de sobrepor-se a quaisquer 
diferenças exteriores. As barreiras da cultura, da tradição, da 
nacionalidade ou raça cairão, quando os verdadeiros crentes estão 
unidos a Jesus, à videira. Assim escreve o apóstolo Paulo, relativamente 
ao novo homem da graça, “...que se renova para o conhecimento, 
segundo a imagem daquele que o criou; onde não há grego, nem judeu, 
circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas Cristo 
é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e 
amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, 
mansidão, longanimidade; suportando-vos uns aos outros, e perdoando-
vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim como 
Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-
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vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual 
também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e 
sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, 
em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, 
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça 
em vosso coração.” (Colossenses 3-10-16) 

 
Infelizmente, o pecado continua presente em cada um de nós. Como 

o apóstolo João escreveu; “Se dissermos que não temos pecado, 
enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.” (I João 1.8) A 
Igreja terrena (militante) é composta por pecadores. A única Igreja 
perfeita está nos céus, a Igreja triunfante. Lembremo-nos também de 
que nem todos os crentes têm a mesma compreensão; a alguns é dada 
mais luz acerca da palavra da verdade do que a outros. No entanto, há 
sempre uma união espiritual em Jesus, apesar de todas as diferenças 
denominacionais. 

 
Dito isto, não deveríamos buscar qualquer tipo de união ou 

acomodação com igrejas que neguem as Escrituras ou os fundamentos 
da fé (Romanos 16.17-18, II João 9.11). Aqueles que lideram o 
Movimento Ecuménico têm procurado a união visível de todas as 
igrejas que declaram crer em Jesus. Ao fazerem tal tem tentado 
reconciliar a verdade com o erro, pensando que a causa da verdade 
prosperará através de algumas uniões mundanas visíveis. Logo, que nos 
apercebamos que os verdadeiros crentes já estão unidos pelo Espírito e 
já são um em Cristo Jesus, apesar dos desentendimentos dos homens. 

 
Vamos agora, sem entrarmos em diferenças denominacionais, 

voltar-nos para algumas questões proveitosas, relativamente à Igreja, o 
corpo formado pelos crentes. 

 
 
 
Igrejas Formadas de Acordo com a Palavra 
 
Onde quer que os apóstolos pregaram e o Evangelho foi aceito, 

aqueles que eram salvos reuniram-se como Igreja (Atos 14.21-23). Este 
grupo visível de crentes devia adorar Deus em espírito e em verdade, 
dando testemunho da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas de que 
modo é que isto devia ser feito? 
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Deus é um Deus de ordem. Isto vê-se na criação, na santa lei de 

Deus e no plano da salvação através de Jesus Cristo. No final da sua 
peregrinação terrena, Davi podia dizer, apesar de todo o seu pecado e 
das tribulações que lhe sobrevieram, que Deus tinha feito um concerto 
eterno com ele “...que em tudo será bem ordenado e guardado.” (II 
Samuel 23.5) Por isso mesmo, o mandamento do Senhor é que as 
igrejas sejam, também, ordeiras em tudo. Alguns membros da Igreja 
são escolhidos para pastores e estes devem ser tidos em respeito por 
todos. Paulo podia dizer aos colossenses, “ainda que esteja ausente 
quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me 
e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo.” (Colossenses 
2.5) 

 
Tal como o Espírito Santo não pode ensinar o oposto das Escrituras, 

é vital que a Igreja esteja formada de acordo com a Palavra de Deus. É, 
pois, uma apostasia muito séria se a igreja está formada de acordo e 
conformidade com o mundo e com ideias modernas. Magoa o Espírito, 
também, se a base da organização da igreja é por tradição 
denominacional ou devido a laços familiares, não importa o quão sã 
seja a regra de fé oficial da igreja. 

 
 
Amor e Comunhão em Jesus 
 
Há mais dois princípios fundamentais por detrás da organização 

escriturística da igreja. Estes encontram-se nos dois grandes 
mandamentos do Velho Testamento, acerca dos quais o Senhor Jesus 
falou. “Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, 
pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e 
de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro 
mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.” 
(Marcos 12.29-31) 

 
Se devemos amar o nosso próximo (sem que isso signifique que 

aprovamos o que ele faz ou crê), com mais razão deveria haver amor 
entre irmãos na fé. Assim escreveu o apóstolo João: “Amados, amemo-
nos uns aos outros; porque o amor é de Deus; e qualquer que ama é 
nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a 
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Deus; porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para 
connosco: que Deus enviou o seu Filho unigénito ao mundo, para que 
por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a 
Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para 
propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, 
também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a 
Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é 
perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, 
pois que nos deu do seu Espírito.” (I João 4.7-13) 

 
Que o Espírito Santo ensine estas coisas ao nosso coração. 

Precisamos de rogar com diligência para sermos guardados de vir a ter 
um espírito orgulhoso e egoísta, por meio do qual Satanás poderia 
semear discórdia e lutas dentro da Igreja. 

 
Juntamente com o amor mútuo, uma outra graça da verdadeira Igreja 

é a comunhão com Jesus. É evidente que isto não pode ser confundido 
com vida social ou amizades mundanas. Muitos membros das nossas 
igrejas não entendem que a boa comunhão cristã depende do nosso 
relacionamento pessoal com Deus. O Apóstolo João explica esta 
verdade. “Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que 
temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não 
praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, 
temos comunhão com uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, 
seu Filho, nos purifica de todo o pecado.” (I João 1.5-7) Se vivermos 
unidos em amor com Deus e em união espiritual com Jesus, então 
haverá verdadeira comunhão. Esta experiência pode ser sentida e 
apreciada mesmo pelos estranhos à fé, visto que uma tal comunhão 
resulta da união do crente com Jesus, a videira. 

 
É, pois, bom que os crentes se juntem para orar e ter comunhão uns 

com os outros. Jesus fez uma promessa preciosa quando disse que 
“onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no 
meio deles.” (Mateus 18.20) Também, para aqueles que estão sós ou 
sofrem perseguição e não podem reunir-se há, mesmo assim, o belo 
exemplo do Apóstolo João na ilha de Patmos, para onde ele tinha sido 
exilado por causa do Evangelho. Lemos que João recebeu a sua 
revelação bendita quando foi arrebatado “no Espírito no dia do 
Senhor.” (Apocalipse 1.10) O Senhor é gracioso para ir ao encontro 
daqueles que estão vergados por provas de solidão e isolamento. 
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No entanto, é um mandamento de Deus que o crente se reúna para 

adorar juntamente com outros crentes que se atém e defendem os 
fundamentos da fé, onde quer que seja possível. O Apóstolo Paulo 
admoestou os crentes hebreus: “Retenhamos, firmes, a confissão da 
nossa esperança; porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns 
aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não 
deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes 
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai 
aproximando aquele dia.” (Hebreus 10.23-25) 

 
Precisamos ainda salientar que o Senhor estipulou duas ordenanças 

(ou sacramentos) para serem observados pelos crentes, no contexto da 
igreja local. Tais ordenanças são o batismo e a Ceia do Senhor, os quais 
são um claro testemunho da morte e ressurreição do Senhor Jesus. 
Relativamente ao batismo, o Apóstolo Paulo escreveu: “Ou não sabeis 
que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na 
sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na 
morte; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela 
glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 
Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua 
morte, também o seremos na da sua ressurreição; sabendo isto, que o 
nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do 
pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.” 
(Romanos 6.3-6) Do mesmo modo, Paulo escreveu aos colossenses: 
“Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no 
poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos.” (Colossenses 
2.12) 

 
Acerca da ceia do Senhor lemos; “...que o Senhor Jesus, na noite em 

que foi traído, tomou o pão; e, tendo dado graças, o partiu e disse: 
Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto em 
memória de mim; semelhantemente também, depois de cear, tomou o 
cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei 
isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as 
vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte 
do Senhor, até que venha.” (I Coríntios 11.23-26) 

 
O Senhor não deu estas ordenanças para serem negligenciadas. Será 

que lemos na Bíblia, acerca de alguns verdadeiros crentes, ensinadas 
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pelo Espírito Santo, que estão isentos das mesmas ordenanças? O fato 
triste de que, nas nossas igrejas, muitos crentes não querem ser 
batizados nem participar na Ceia do Senhor é um sinal de que, no 
coração, há falta de ensino espiritual. A palavra de Deus é muito clara: 
“Se me amais, guardai os meus mandamentos.” (João 14.15) 

 
 
A Disseminação do Evangelho 
 
Se há um verdadeiro amor ao Senhor e um entendimento claro da 

salvação, então haverá um desejo sincero de que outros ouçam o 
Evangelho e creiam. Isto deveria resultar numa postura ativa e diligente 
de oração pelo espalhar do Evangelho, tanto de forma individual como 
através do ministério das igrejas. Mas alguém poderá perguntar; “Não é 
Deus que salva os seus escolhidos na sua graça soberana? Será que o 
homem deve pôr as suas mãos pecadoras em tal obra? 

 
É verdade que a salvação só pode vir de Deus, não do homem. Jesus 

disse: “Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de 
maneira nenhuma o lançarei fora. ...Ninguém pode vir a mim, se o Pai 
que me enviou o não trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia.” (João 
6.37 e 44) Porém, conquanto é o eterno propósito de Deus que creiam 
“...todos quantos estavam ordenados para a vida eterna” (Actos 13.48), 
também faz parte do seu decreto eterno que os pecadores sejam salvos 
através da pregação e disseminação do Evangelho. 

 
Por isso, Jesus deu a grande comissão aos discípulos: “E em seu 

nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas 
as nações, começando por Jerusalém.” (Lucas 24.47) O Apóstolo Paulo 
também ordenou a Timóteo: “E o que de mim, entre muitas 
testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos para 
também ensinarem os outros.” (II Timóteo 2.2) Estes trechos da 
Escritura são uma ordem para as Igrejas, através dos tempos, para 
lutarem por tornarem conhecido o Evangelho e a sã doutrina. 

 
Sejamos claros. Não há contradição entre a livre proclamação do 

Evangelho de Jesus Cristo e a doutrina da eleição, a qual ensina que é o 
povo escolhido de Deus que é salvo. Será que o ensino da soberania de 
Deus na salvação era um impedimento para Paulo e Pedro nos seus 
ministérios? Esse ensino levou Martinho Lutero à preguiça ou 
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indiferença relativamente aos descrentes? A resposta é um enfático não! 
Como já mencionámos, o Senhor Jesus ensinou abertamente a eleição. 
Será que algum crente sincero ousa dizer que ele estava errado ao fazê-
lo? Porém, nós não lemos que a soberania de Deus seja a única doutrina 
na Bíblia; nem era ela o único assunto dos sermões dos apóstolos ou 
das suas epístolas. Há um equilíbrio nas Escrituras. 

 
Não compete ao pastor saber quem é que, na sua congregação, 

ouvirá a palavra da verdade para a salvação da sua alma. O 
mandamento é “Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de 
tempo.” (II Timóteo 4.2) Há também a exortação que se segue para 
aqueles que são chamados para semear a semente do Evangelho, seja 
no púlpito, distribuindo sã literatura ou através do testemunho pessoal: 
“Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens 
nunca segará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem 
como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também 
não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia 
a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual 
prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas.” 
(Eclesiastes 11.4-6) 

 
Quando a soberania de Deus é, corretamente entendida pela fé, o 

pastor ao pregar o Evangelho, ou o crente ao testemunhar de Jesus, sabe 
que o resultado está em Deus, e podem com segurança confiar nele em 
tudo. É um grande conforto o fato da salvação não depender do trabalho 
de corações instáveis e pecadores. O Senhor terá a honra e a glória na 
salvação das almas e, pela fé, os salvos alegram-se porque é assim. Mas 
por causa do amor ao Senhor, os seus obreiros são zelosos em obedecer 
aos seus mandamentos e são testemunhas fiéis da maravilhosa salvação. 
Apesar de estar registado que Paulo foi “impedido pelo Espírito Santo 
de anunciar a palavra na Ásia” ou de ir à Bitínia (Atos 16.6-7), isso 
aconteceu porque Deus tinha graciosamente decretado que o ministério 
de Paulo seria abundantemente abençoado na Macedónia. Assim, em 
vez de ser uma permissão para a preguiça no ministério, fazia parte da 
direção que Deus dava para um campo onde o Evangelho haveria de 
prosperar. 

 
A soberania de Deus na salvação mina o ponto de vista de que a 

redenção depende das boas obras do pecador. Também se opõe ao 
grave erro que diz que a salvação se baseia em seguir-se um 
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determinado pastor ou denominação. Muitos protestantes professos têm 
tropeçado neste ponto. Lembremo-nos sempre que o pastor deve ser 
tido em honra e respeito, mas nunca deve ser colocado no lugar de 
Deus (II Tessalonicenses 2.1-4). 

 
 
As Boas Novas do Evangelho 
 
Onde quer que o Evangelho é pregado com fidelidade, é feita a 

proclamação das Boas Novas ou as Boas Notícias, pois é este o 
significado da palavra “Evangelho”. O seu tema por excelência é 
libertação da condenação e da ira de Deus devido ao pecado, por meio 
do arrependimento e fé em Jesus Cristo. Tal é uma alegria para cada 
coração que crê e busca o perdão dos pecados. Porém, para aqueles que 
não crêem e que desejam manter-se na sua suposta retidão, o Evangelho 
é como uma ofensa (Romanos 9.30-33, I Pedro 2.8). Houve pessoas, 
mesmo dos discípulos de Jesus, os quais se ofenderam com o seu 
ensino e disseram: “Duro é este discurso; quem o pode ouvir?” (João 
6.60) Se os homens se ofenderam com as palavras do Mestre, não irão 
os seus servidores ver que hoje, muitos se ofendem também com a 
pregação do Evangelho? 

 
Que nos lembremos sempre de que anunciar Jesus é essencial ao 

ministério do Evangelho. Paulo escreveu aos coríntios: “Porque nada 
me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado.” (I 
Coríntios 2.2) Era quando Jesus era pregado que a bênção da salvação 
vinha com poder. Assim, Paulo podia dizer aos crentes de Roma: 
“Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de 
Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e 
também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em 
fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé.” (Actos 1.16-17) 

 
Examinemo-nos, pois, a nós mesmos. É Jesus verdadeiramente 

pregado no nosso meio, ou será que a mensagem principal versa sobre 
outra doutrina? Sim, há a necessidade de instrução em doutrinas como 
os dez mandamentos, a incapacidade do homem para se salvar a si 
mesmo, doutrina da Igreja, a soberania de Deus e o amor para com os 
irmãos na fé (para citar só algumas). Mas a menos que estes ensinos 
apontem para Jesus, o ministério de testemunho da Igreja ficará sem 
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vida espiritual e sem poder. Estamos satisfeitos em ouvir sermões em 
que o nome de Jesus é escassamente mencionado? Se assim é, temo-nos 
afastado, de um modo seriamente terrível, de Cristo. 

 
Os pastores, os que são grandemente usados por Deus na salvação 

de pecadores e no encorajamento dos crentes, são aqueles que exaltam 
o Senhor Jesus e anunciam claramente pelo Espírito o seu poder e a sua 
perfeição. Assim escreveu Paulo aos coríntios: Porque o Filho de Deus, 
Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós... não foi sim e não; mas 
nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele 
sim, e por ele o Amém, para glória de Deus por nós.” (II Coríntios 
1.19-20) Sem Jesus Cristo não haverá gozo e paz na crença. 

 
Assim, estejamos apercebidos de que um ministério evangélico, que 

acertadamente pode ser rotulado de ministério “experimental”, por 
certo não consiste só da pregação de coisas que se experimentam. Tem 
de haver três elementos vitais na pregação, tal como é mostrado no 
padrão que Paulo dá nas suas epístolas. Esses elementos são doutrina, 
experiência e prática. Sem o fundamento da sã doutrina e ensino nas 
Escrituras, as experiências mais extravagantes podem ser atribuídas 
como sendo do Espírito Santo, e podemos cair na decepção de Satanás 
e do nosso próprio coração pecador. Paulo escreveu a Timóteo: “E que 
desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te 
sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura 
é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para 
corrigir, para instruir em justiça; para que o homem de Deus seja 
perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra.” (II Timóteo 
3.15-17) Mas se a pregação só atinge a mente ou intelecto, então é 
morta; tem de haver a experiência do poder do Evangelho. Por isso 
Paulo escreveu: “A minha palavra, e a minha pregação, não consistiram 
em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração 
de Espírito e de poder; para que a vossa fé não se apoiasse em 
sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.” (I Coríntios 2.4-5) 

 
Do mesmo modo, a menos que a palavra de Deus seja posta em 

prática no nosso dia-a-dia, seremos apenas meros hipócritas. Qualquer 
que seja o nosso conhecimento, da sã doutrina ou o que quer que a 
nossa experiência espiritual pareça ser, a nossa fé é morta se não for 
acompanhada pelo cuidado de andar de acordo com os mandamentos de 



52 

Jesus. “Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim 
também a fé sem obras é morta.” (Tiago 2.26) 

 
Que busquemos com verdadeiro sentido de oração a graça para 

apreendermos o equilíbrio espiritual certo entre doutrina, experiência e 
prática. 

 
 
A Noiva de Cristo 
 
Ao concluirmos este capítulo, lembremo-nos de que a Igreja 

redimida é a noiva do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. O Apóstolo 
Paulo apresenta este ensino servindo-se do emblema do casamento. 
“Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-
lhe ligada pela lei; mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não 
será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós 
estais mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, 
daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto 
para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, 
que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a 
morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para 
aquilo em que estávamos retidos; para que sirvamos em novidade de 
espírito, e não na velhice da letra.” (Romanos 7.2-6) 

 
No seu labor e cuidados para com a Igreja em Corinto, o Apóstolo 

Paulo escreveu: “Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque 
vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um 
marido, a saber, Cristo.” (II Coríntios 11.2) Que sejamos guiados como 
Igreja nesta verdade, que os nossos olhos possam fixar-se só em Cristo 
e em nenhum outro. Que busquemos a sua glória, não a nossa. Que o 
nosso amor para com ele seja ativado pelo Espírito Santo, sabendo que 
o crente redimido está vestido de uma veste nupcial gloriosa, a qual é a 
justiça de Cristo. 

 
Terminamos com a meditação de Hallgrímur Pétursson acerca do 

lado ferido do Senhor Jesus. Se estas coisas forem compreendidas nos 
nossos corações, haverá um terno amor para com os irmãos, um andar 
unido a Deus e um testemunho de acordo com as Escrituras nas Igrejas. 
Que busquemos, cuidadosamente, estas bênçãos em oração. 
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Percebendo o estado solitário de Adão, 
Deus criou-lhe uma noiva. 
O sono mais profundo livrou-o da dor, 
Criou-a do seu lado ferido. 
Chegando-se sempre ao seu marido, 
E com ele ficar para sempre. 
 
Assim a Cristo a sua noiva foi dada, 
Tomada do seu lado ferido. 
Pela lança o seu lado foi fendido, 
Derramando o sangue purificador. 
Assim da noiva o pecado foi perdoado, 
E para sempre foi santificada. 
 
Vê, alma minha! Com visão do céu 
Sangue e água tu já conheces. 
Por ti, Deus fez provisão, 
Batizado foste na corrente purificadora. 
A fé dá a compreensão 
Da graça que Ele derrama. 
 
Se o Senhor gracioso permitiu 
Ao duvidoso Tomé aproximar-se, 
Ao seu assustado toque submetido, 
Também dEle me posso aproximar. 
Dúvida, medos são todos desfeitos 
Quando diviso as Suas feridas. 
 
Do Seu coração as fontes curadoras, 
Derramou para salvar os seus, correram; 
Revelando todos os cuidados de Deus; 
Derramou sobre nós toda a Sua graça, 
Quando, selando o privilégio da redenção, 
Pagou a dívida que tínhamos. 
 
Para que eu pudesse ver melhor 
A medida completa da Sua graça, 
Ele mostra as Suas feridas mais de perto; 
Atrai-me a Ele face a face, 
Para que os Seus pés mais sinceramente 
E mais humildemente eu possa abraçar. 
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Que pelo coração de Cristo, meu Salvador, 
A fé possa ver os céus de Deus; 
No favor luminoso do Senhor 
Possa aquecer-me para sempre; 
Fortalecido para um agir piedoso, 
Andando nos Seus santos caminhos. 
 
Israel, com o profeta Moisés 
Passou sede no deserto. 
Deus, em misericórdia, interveio; 
Apressou-se a ajudá-los na sua dor. 
O golpe da vara de Moisés revelou 
Corrente frescas para animar e abençoar. 
 
Para aprendermos o que disto se passou – 
A Escritura diz: “essa Rocha era Cristo.” 
Quando o coração do Salvador foi ferido, 
Castigado pela vara do juízo de Deus, 
Águas vivas, vindas do céu, 
A nossa sede eterna mitigaram. 
 
Junto a esta fonte fiz a minha morada; 
Pra sempre beber da sua corrente cristalina, 
Sede, medo e dúvidas escorraçando; 
Aqui, satisfação e paz desfruto. 
E o meu gozo tudo ultrapassa, 
No seu transbordar maravilhoso. 
 
Olha, Senhor, para o meu pobre coração, 
Culpado, cheio de pecado que é meu. 
Escuta, oh escuta a minha prece –  
Que o Teu precioso sangue me purifique. 
Pois Tu és o Grande Médico; 
Tu podes curar, somente Tu. 
 
Agora a adoração fervorosa do meu coração 
A Ti sempre é ofertada, 
Porque o Teu sangue apaga o meu pecado; 
E traz-me vida eterna. 
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A Ti o meu espírito eleva cânticos, 
Agora e por toda a eternidade. 

(Da edição inglesa de A. Gook) 
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CAPÍTULO 5 
 

SEGURANÇA NO MEIO DAS PROVAÇÕES 
 
 
Os Caminhos de Deus São Perfeitos 
 
Acabámos de considerar a comunhão dos crentes no Senhor Jesus e 

a união espiritual dos irmãos. No entanto, há um outro aspecto da 
comunhão, do qual o Apóstolo Paulo fala. “E, na verdade, tenho 
também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de 
Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, 
e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja 
achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem 
pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé; para 
conhecê-lo, e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação de suas 
aflições, sendo feito conforme à sua morte.” (Filipenses 3.8-10) 

 
Este texto fala de duas coisas aparentemente opostas. Em primeiro 

lugar há o sofrimento da perda e o de provas difíceis. Em segundo lugar 
há o facto glorioso de se conhecer Cristo e a segurança da salvação. O 
crente é chamado a andar nestes dois caminhos. No entanto, eles são 
um mistério total para aqueles que não recebem a luz do Espírito Santo. 
É comum ouvir daqueles que nada sabem, em seus corações, acerca de 
Jesus Cristo, que não podem aceitar que Deus possa permitir o 
sofrimento, a dor ou, também, o luto. O deus que tais pessoas 
concebem é um deus que deveria permitir o usufruir justo das coisas 
desta vida. Até o povo do Senhor é tentado e testado acerca de tais 
coisas. Porém, a verdade de Deus é inabalável. 

 
Procuremos, então, ver o trato do Senhor com o seu povo amado. 

Que o Senhor seja propício a nos revelar o Seu amor e os Seus 
propósitos soberanos, em especial àqueles que se sentem sucumbir sob 
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o peso de provação atrás de provação. Oremos com sinceridade para 
que o Espírito Santo nos dê a mesma fé e discernimento dados a Davi. 
“E o povo aflito livras; mas teus olhos são contra os altivos, e tu os 
abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada; e o Senhor ilumina as 
minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão; pelo 
meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do 
Senhor refinada; e é o escudo de todos aqueles que nele confiam. Por 
que, quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso 
Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente 
desembaraça o meu caminho.” (II Samuel 22. 28-33) 

 
 
O Fruto do Pecado 
 
O sofrimento, as dificuldades e as provações são o quinhão de todos 

os homens e mulheres, tal como o mostram as evidências que abundam 
ao nosso redor. Tal como a Bíblia diz, “Mas o homem nasce para a 
tribulação, como as faíscas se levantam para voar.” (Jó 5.7) Vejamos 
então qual a razão porque é assim. É uma questão que frequentemente 
se coloca, mas sem resposta satisfatória. Infelizmente, a grande maioria 
das pessoas não inquire a Deus pela fé, mas prefere seguir as vãs ou 
sentimentais explicações do homem, seu semelhante. 

 
A resposta escriturística está no relato da queda do homem, quando 

Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Depois que a serpente (ou o 
Demónio) foi amaldiçoada por Deus, devido ao ato enganador 
praticado, lemos que o Senhor falou assim a Eva: “Multiplicarei 
grandemente a tua dor, e a tua conceição; com dor darás à luz filhos; e 
o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: 
Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de 
que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa 
de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e 
cardos também, te produzirá; e comerás a erva do campo. No suor do 
teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste 
tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás.” (Génesis 3.16-19) 

 
Não foi só Adão e Eva que foram arruinados na queda, mas também 

toda a raça humana. “Portanto, como por um homem entrou o pecado 
no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a 
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todos os homens por isso que todos pecaram.” (Romanos 5.12) Por 
isso, esta vida tem muitas tribulações, perplexidades e 
desapontamentos. Um escritor do Velho Testamento exclamou: 
“Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo 
era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode 
endireitar; aquilo que falta não se pode calcular.” (Eclesiastes 1.14-15) 

 
A causa da tribulação, morte e sofrimento é o pecado. Que nos 

consciencializemos que não é só o pecado dos outros que resultou nisto, 
mas também os nossos próprios pecados! 

 
 
A Disciplina que Vem do Senhor 
 
No entanto há uma prova mais dura pela qual o crente é chamado a 

passar. Essa prova é aflição da alma, da qual o mundo incrédulo nada 
sabe. Essa aflição é a prova interior, é o fardo pesado por causa dos 
nossos pecados, aflição em que o pecador sente a santidade e a ira de 
Deus contra o pecado. Isto não se sente só quando, no início, o Senhor 
nos convence do pecado no coração, mas, subsequentemente. Uma vez 
e outra o crente é exercitado pela aflição da alma. Esta situação é 
motivada por nós próprios, quando caímos em pecado e o Espírito 
Santo é ofendido. 

 
Lemos acerca de Pedro, após ter negado o Senhor Jesus, que ficou 

em profunda e amarga aflição na sua alma (Lucas 22.54-62). Do 
mesmo modo Davi viu-se em dificuldades, quando o profeta Natã o 
convenceu do pecado de adultério e assassínio, por causa de Bate-Seba 
(II Samuel 11 e 12). Arrependido, Davi exclamou: “Contra ti, contra ti 
somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, ...Purifica-me com 
hissope, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. 
Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu 
quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as 
minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova 
em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não 
retires de mim o teu Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, 
e sustém-me com um espírito voluntário.” (Salmo 51. 4, 7-12) 

 
Apesar do Senhor ter graciosamente perdoado a Davi por meio do 

bendito Redentor, o Senhor achou por bem fazer Davi passar por 
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provas na sua família, e no seu reino até ao fim da sua vida. Davi teve 
de passar pelo caminho da profunda aflição da alma e estas coisas estão 
registradas na Bíblia para nosso ensino. 

 
Assim, lembremo-nos de que não foi só Davi, mas é todo o povo do 

Senhor “...que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de 
Deus” (Atos 14.22). Alguns são chamados a passar por tribulações mais 
difíceis do que outros; no entanto o Senhor providenciará para que cada 
um dos seus aprenda os terríveis e solenes efeitos do pecado, para que 
eles não cresçam em orgulho e presunção. Assim, os crentes são 
ensinados a buscar, diariamente, graça e misericórdia em Jesus Cristo. 
Ainda que o Senhor tenha tratado do assunto de todos os pecados do 
seu povo na eternidade, ele quer que eles se lembrem, nesta vida, da 
vileza do pecado, para que busquem refúgio junto de Jesus com mais 
sinceridade ainda. O Senhor, nos seus propósitos eternos, usa estes 
meios para nos tornar humildes, para ensinar e preservar o seu povo nos 
caminhos da retidão, para que recebam as bênçãos resultantes da 
salvação. O Apóstolo Paulo escreveu: “...como sois participantes das 
aflições, assim o sereis também da consolação... Mas já em nós mesmos 
tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas 
em Deus, que ressuscita os mortos.” (II Coríntios 1.7, 9) A verdade é 
que estamos longe de perceber do que é que fomos libertados por meio 
dos caminhos humilhantes que o Senhor trilhou. 

 
Tomemos ânimo ao olharmos para o caso do salmista, o qual foi 

tentado a cobiçar o louco quando viu a prosperidade do homem mau. 
Parecia-lhe que os maus nunca estavam em dificuldades como as outras 
pessoas. Porém, quando o salmista entrou no santuário de Deus, então 
ele entendeu qual era o fim do homem mau. “Certamente tu os puseste 
em lugares escorregadios; tu os lanças em destruição. Como caem na 
desolação, quase num momento! Ficam totalmente consumidos de 
terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando 
acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se 
azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada 
sabia; fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo 
contigo; tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o 
teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu 
senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne 
e o meu coração desfalecem; mas Deus é a fortaleza do meu coração, e 
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a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, 
perecerão; tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas 
para mim, bom é aproximar-me de Deus; pus a minha confiança no 
Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras.” (Salmo 73.18-28) 

 
Jeremias passou pelas maiores provações e dor na sua alma, quando 

viu a desolação de Jerusalém por causa dos pecados dos filhos de Israel. 
Mas ele podia dizer: “As misericórdias do Senhor são a causa de não 
sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim; novas 
são cada manhã; grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, 
diz a minha alma; portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que 
esperam nele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, e aguardar 
em silêncio a salvação do Senhor. Pois, ainda que entristeça a alguém, 
usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias.” 
(Lamentações 3.22-26, 32) 

 
O Senhor pode servir-se das tribulações para o eterno benefício do 

crente. É no seu amor, ao mesmo tempo pela sua mão correctora, que 
ele nos traz ao seu caminho. Tal é um privilégio reservado só para os 
filhos de Deus. Que olhemos para o alto, pela fé, e não esqueçamos 
“...da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu, não 
desprezes a correcção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores 
repreendido; porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer 
que recebe como filho.” (Hebreus 12.5-6) 

 
 
Comunhão com Cristo no Seu Sofrimento 
 
Considerámos o caminho de sofrimento do crente, caminho que é 

usado pelo Senhor para nos castigar por causa do nosso pecado. Mas 
como podemos nós ter comunhão com Cristo nos seus sofrimentos, 
visto que o Senhor Jesus não tinha pecado e nós somos uns pecadores 
tão vis? A resposta está nas palavras do Apóstolo Paulo quando diz que 
Deus “...o fez (a Cristo) pecado por nós; para que nele fôssemos feitos 
justiça de Deus.” (II Coríntios 5.21) O Senhor Jesus não sofreu por 
causa de nenhum pecado seu, mas por causa do nosso pecado que lhe 
foi imputado. Acerca de Jesus, o profeta escreveu: “Verdadeiramente 
ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou 
sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 
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Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por 
causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre 
ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos 
desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho; mas 
o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.” (Isaías 53.4-6) 

 
O Senhor Jesus sofreu terrivelmente, no seu corpo, devido à 

crueldade dos soldados romanos, mas não ouvimos uma palavra de 
lamento dos seus lábios puros. Não lemos que o Senhor Jesus tenha 
gritado por causa da crueldade zombadora ou devido à tortura física 
infligida pela crucificação. Ele cumpriu as palavras do profeta Isaías: 
“Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; como um 
cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os 
seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca.” (Isaías 53.7) No 
entanto, antes de Jesus “...inclinar a cabeça e entregar o espírito” (João 
19.30), ele gritou da cruz, na mais profunda dor, as palavras do Salmo 
22: “Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste?” (Mateus 27.46) 
Isto dá-nos uma pálida ideia das agonias terríveis e do sofrimento da 
sua alma humana, os quais ultrapassaram, de longe, o sofrimento do seu 
corpo, porque ele “...derramou a sua alma na morte.” (Isaías 53.12) E 
isto para salvar a alma, poluida com pecado, do seu povo amado, para 
que os seus sejam livres de todas as tribulaçóes na alma e, por fim, 
sejam levados a viver com ele na glória. 

 
Os crentes têm aquela comunhão verdadeira com Cristo, nos seus 

sofrimentos, quando somos levados pela fé a ver “...aquele que 
trespassaram.” (João 19.37; Zacarias 12.10), compreendendo que o 
Senhor sofreu por causa dos nossos pecados. Isto resulta, em nós, em 
lamentação e verdadeiro arrependimento. É, talvez, no meio de amarga 
tribulação que o crente é tentado a desesperar ou chorar a sua triste 
situação quando, repentinamente, olha para o alto pela fé e se 
compenetra de que o Senhor Jesus passou pelas mesmas provações, 
mas de uma forma infinitamente mais profunda. Os amigos do crente 
abandonaram-no? O Senhor Jesus foi abandonado e negado pelos seus 
discípulos mais chegados. O crente está a enfrentar uma tentação forte? 
O Senhor Jesus “...em tudo foi tentado, mas sem pecado.” (Hebreus 
4.15) E tudo isto para que o seu povo amado pudesse ser libertado e 
redimido! Assim, podemos chegar-nos “...com confiança ao trono da 
graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de 
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sermos ajudados em tempo oportuno.” (Hebreus 4.16) Então, o crente 
pode dizer como o Apóstolo Paulo: “Porque a nossa leve e momentânea 
tribulação produz para nós um peso eterno de glória mui excelente.” (II 
Coríntios 4.17) 

 
Quando as nossas tribulações são postas em perspectiva e o Espírito 

Santo nos revela, de novo, a alegria da salvação, então haverá gozo e 
paz que “...excede todo o entendimento.” (Filipenses 4.7) 
Experimentaremos aquilo que Tiago queria dizer ao escrever: “Meus 
irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações; sabendo 
que a prova da vossa fé opera a paciência.” (Tiago 1-2-3) No meio dos 
eventos terríveis que estavam para vir sobre os filhos de Israel, por 
causa dos seus pecados, o profeta Habacuque podia dizer: “Todavia eu 
me alegrarei no Senhor; exultarei no Deus da minha salvação.” 
(Habacuque 3.18) 

 
Que nós também, à semelhança do profeta de outrora, procuremos a 

graça necessária para seguirmos a exortação do Apóstolo Paulo: 
“Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos.” 
(Filipenses 4.4) 

 
É devido à vitória gloriosa do Senhor Jesus Cristo sobre o pecado, 

sobre o mundo e sobre os poderes do mal que estas bênçãos nos são 
dadas. Tal como o Senhor disse aos seus discípulos, na noite que 
antecedeu a sua morte: “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais 
paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o 
mundo” (João 16.33). E como o Apóstolo João escreveu na sua 
primeira epístola: “Porque todo o que é nascido de Deus vence o 
mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que 
vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?” (I 
João 5.4-5) 

 
Assim, pela fé, o crente é levado a ver as tribulações de uma forma 

muito diferente, por contraste com o modo como o descrente as vê. Ao 
crente é dada a capacidade para confiar no Senhor com segurança, 
andando de acordo com a exortação de Pedro. “Amados, não estranheis 
a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa 
estranha vos acontecesse; mas alegrai-vos no facto de serdes 
participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da 
sua glória vos regozijeis e alegreis.” (I Pedro 4.12-13) 



63 

 
Afastando-nos da Verdade 
 
É o momento para dizermos que o assunto da segurança da salvação 

é um dos que é, frequentemente, mal compreendido. É necessária uma 
chamada de atenção a esse respeito. Há dois extremos que o crente deve 
evitar. Em primeiro lugar falemos daqueles que erram ao proclamarem 
uma segurança da qual, espiritualmente, conhecem muito pouco. 

 
Alguns declaram que desde o primeiro momento em que creram, 

sempre tiveram essa segurança e nunca foram atormentados pela 
dúvida, medo ou descrença. Porém, tal libertação dos frutos do pecado 
é só para a Igreja triunfante no céu, no gozo da presença eterna de Deus 
e do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Como nenhum crente pode dizer, 
com verdade, que está sem pecado (I João 1.8), então é enganar-se a si 
mesmo dizer que se goza, sempre, de forma clara, a segurança de 
salvação. 

 
Este erro é muitas vezes associado ao “crer fácil” e isso é uma má 

influência em muitas igrejas professas. É de recear que esses que estão 
assim tão seguros da salvação, não conheçam a vileza do pecado e a 
santidade de Deus. Muitos desses são como a semente que “caiu sobre 
pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha 
terra profunda; mas, saindo o sol, queimou-se; e, porque não tinha raiz, 
secou-se.” (Marcos 4.5-6) O Senhor Jesus, então, explicou que isto 
representa aqueles que, “...ouvindo a palavra, logo com prazer a 
recebem; mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos; depois, 
sobrevindo a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se 
escandalizam.” (Marcos 4.16-17) 

 
Outros, a menos que na sua misericórdia o Senhor abra os seus 

olhos, continuarão no confortável engano de uma religião alegre e 
superficial até comparecerem ante o trono do juízo divino. Dos tais o 
Senhor Jesus disse: “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! Entrará 
no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está 
nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não 
profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos 
demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes 
direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que 
praticais a iniquidade.” (Mateus 7.21-23) Guardemos estas palavras 
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solenes na nossa mente. Examinemos os nossos corações e 
certifiquemo-nos de que sabemos, exatamente, o que é o pecado e a 
salvação, ou se o que sabemos é mera aparência. 

 
Quando um crente cai em pecado ou erro, o Espírito Santo é 

ofendido. Então o Senhor castiga-nos retirando-nos o sentimento da sua 
presença, para que o crente possa perceber, na sua consciência e na sua 
alma, que fez mal. É servindo-se de tais meios que o Senhor, 
graciosamente, traz os seus ao arrependimento da recaida, trazendo-os a 
buscar, cuidadosamente, o reavivar da misericórdia de Deus na sua 
alma. 

 
Tendo alertado acerca daqueles que profanam a doutrina da 

segurança da salvação, há outros crentes professos que vão para o 
extremo oposto. Ao recearem uma religião que não tem profundidade 
espiritual nem convicção de pecado, caem no erro de negligenciar a 
bênção da segurança cristã da salvação. A negação de tal certeza pode 
não ser intencional, mas pode ser alimentada por um ensino que fala 
sempre de pecado, dúvidas, medos, tribulações, descrença e da 
incapacidade do crente. Como consequência, ao padrão de vida cristã 
apresentado na igreja faltam muitos dos frutos do Espírito Santo, tais 
como amor, gozo, paz e fé (Gálatas 5.22). O ensino raramente tem a 
plenitude do Evangelho das alegres novas de salvação em Jesus Cristo. 
Consequentemente, muitos na congregação são levados a pensar que as 
dúvidas, os receios e a descrença são marcas de um verdadeiro crente. 
Tais crentes olham, então, com suspeição, para aqueles que vivem a 
vida cristã no gozo da segurança e liberdade da salvação em Jesus 
Cristo. 

 
Sejamos claros: dúvidas, receios carnais e descrença são o fruto do 

pecado, não do espírito Santo. As palavras: “É assim que Deus disse ?” 
foi falado pela serpente, não pelo Salvador (Gênesis 3.1) A 
incredulidade, com todas as consequentes dúvidas, é o resultado da 
queda do homem, não um fruto da sua redenção em Cristo Jesus. No 
entanto, nós nos alegramos porque o Senhor é misericordioso para com 
pobres pecadores, os quais estão mortos em delitos e pecados. Ele, 
graciosamente, não os deixa no seu pecado. Onde estaria a glória e a 
honra do Senhor da Igreja, se não houvesse evidências claras de fé, se 
não houvesse ousadia na oração, se não houvesse confiança para 
agarrar as promessas preciosas, se não houvesse gozo na adoração ao 
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precioso Redentor? Onde se prega Cristo com devoção, o Evangelho 
chegará “...em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza:” (I 
Tessalonicenses 1.5) 

 
Então busquemos, em oração diligente, um equilíbrio escriturístico 

correto, desejando que o nome de Jesus tenha a preeminência no nosso 
meio. As muitas citações bíblicas que considerámos no início deste 
capítulo, mostram este caminho duplo. Ainda que haja tribulações, 
perplexidades e sofrimento, a verdade é que o crente é capacitado a 
alegrar-se, sabendo que estas coisas são, amorosamente, ordenadas pelo 
seu Pai celestial, para sua repreensão e instrução. No meio das 
tribulações o crente é levado pela fé a olhar para Jesus. 

 
Segurança em Jesus 
 
A verdadeira segurança ou certeza de salvação é aquela que é 

provada pela doutrina, experiência e prática. Aqueles que são ensinados 
pelo Espírito Santo, sabem algo acerca da “...inteira certeza de fé.” 
(Hebreus 10 22), da “...completa certeza da esperança.” (Hebreus 6.11) 
e da “...plenitude da inteligência.” (Colossenses 2.2). Esta bênção é 
confirmada quando o Espírito Santo nos mostra o ensino da Bíblia em 
resposta à oração e nos dá a compreensão das preciosas doutrinas da 
salvação. Do mesmo modo, temos uma preciosa segurança quando nos 
é dada fé para crer e sentir o amor de Cristo a invadir a nossa alma. Os 
nossos pecados são lavados e é sentida uma paz que ultrapassa toda a 
compreensão. Então, mesmo na tribulação mais difícil, o Senhor 
agrada-se em nos dar o dom da esperança. Não se trata da vã esperança 
do incrédulo, mas é a esperança que é “como âncora da alma, segura e 
firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, 
entrou por nós.” (Hebreus 6.19-20) 

 
Uma outra evidência que testifica em favor da nossa fé é um 

consistente observar dos mandamentos de Deus. Lembremo-nos de que 
sem isto, não podemos ter verdadeira segurança de salvação em Jesus. 
O Apóstolo João escreveu: “E nisto sabemos que o conhecemos: se 
guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: Eu conheço-o, e 
não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a 
verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está 
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nele verdadeiramente aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos 
nele.” (I João 2.3-5) 

 
Consideremos o caso dos mártires da fé, os quais deram a sua vida 

pelo testemunho de Jesus. Muitos, especialmente durante a Reforma, 
sofreram mortes terríveis. Deram provas da sua segurança em Cristo 
devido à sua calma extraordinária, pela sua coragem e mesmo pela 
alegria de sofrerem pelo nome de Jesus, sabendo que tinham uma coroa 
de justiça reservada nos céus (II Timóteo 4.8). Uma religião superficial, 
mundana e espiritualmente vazia, desapareceria rapidamente nas 
chamas da perseguição. Do mesmo modo, um ministério que mal falava 
da segurança em Cristo Jesus seria de pouco conforto para aqueles que 
eram torturados até à morte, vendidos como escravos ou queimados 
vivos na fogueira. 

 
Durante a Reforma era o conhecimento da segurança da salvação em 

Jesus que era uma das grandes marcas distintivas das igrejas 
protestantes. Em resultado disso, a Igreja de Roma respondeu, no 
Concílio contra-reformador de Trento com a seguinte maldição. “Se 
alguém disser que o homem é verdadeiramente absolvido dos seus 
pecados e justificado, pelo fato de que crê com segurança estar 
absolvido e justificado, que seja excomungado. (“Segredos do 
Romanismo”, J. Zacchello, ISBN 0-87213-981-6) Devido a manter os 
seus seguidores na dúvida contínua, a Igreja de Roma manteve-os na 
escravidão ao seu sistema. Que aqueles que professam Cristo possam 
fugir de um tal erro satânico e não sigam os erros de Roma 
inconscientemente. 

 
Lembremo-nos do Caminho 
 
Isto leva-nos ao ânimo e encorajamento que o Senhor dá, quando os 

crentes são capacitados a olhar para trás e ver o caminho ao qual o 
Senhor seu Deus os trouxe. No meio de tribulações o caminho deixou-
os perplexos mas, ao olharem para trás, muitas vezes perceberam a mão 
graciosa do Senhor. Talvez que tivesse sido alguma aflição ou grande 
desapontamento, mas em anos subsequentes os crentes perceberam que 
isso foi para o seu bem espiritual. Tal situação preservou-os da 
armadilha mundana que os desviava de Deus. Assim escreveu o 
Apóstolo Paulo: “E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente 
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para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados 
segundo o seu propósito.” (Romanos 8.28) Além disso, tais situações 
podem providenciar muita instrução, encorajamento e comunhão 
espiritual com outros crentes, quando lemos que eles passaram pelas 
mesmas tribulações que nós e triunfaram em Jesus. 

 
Também é proveitoso considerar aqueles grandes conflitos 

espirituais desde os tempos do Novo Testamento, durante os quais 
homens e mulheres deram a sua vida pelo testemunho de Jesus. Há 
muitas lições na História da Igreja, especialmente relacionadas com a 
Reforma, as quais nos dão um exemplo atual, encorajamento e 
exortação para os dias de hoje. Os inimigos do Evangelho rejubilam 
pelo fato de que os membros das igrejas e congregações sabem pouco 
ou nada destas coisas. Nas igrejas, aqueles que negligenciam a História 
e a nossa herança protestante, fazem-no a seu próprio risco. 

 
Esta retrospectiva sobre o caminho está baseada no padrão dado nas 

Escrituras. A Bíblia dá numerosos exemplos em que era ordenado aos 
filhos de Israel para recordarem o caminho através do qual o Senhor os 
tinha guiado. Moisés disse a Israel antes deles entrarem na terra 
prometida: “E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu 
Deus te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, e te 
provar, para saber o que estava no teu coração.” (Deuteronómio 8.2) Do 
mesmo modo Paulo escreveu aos coríntios: “Ora, tudo isto lhes 
sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já 
são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, 
olhe não caia.” (I Coríntios 10.11-12) 

 
Assim, a Bíblia mostra-nos o contexto histórico do modo como o 

Senhor age para nosso ensino, exortação e encorajamento. Depois de 
voltar a falar da fé de vários santos do Velho Testamento em meio às 
tribulações, o Apóstolo Paulo escreveu: Portanto nós também, pois que 
estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos 
todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos 
com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, 
autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, 
suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono 
de Deus.” (Hebreus 12.1-2) 
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Que Deus nos capacite a glorificar Jesus, alegrando-nos na sua 
salvação gloriosa. 

 
Honras imortais repousam na cabeça de Jesus; 
Meu Deus, minha Porção, e o meu Pão Vivo; 
Nele eu vivo, e a Ele entrego os meus cuidados; 
Ele salva da morte, da destruição e do desespero. 
 
Ele é o meu Refúgio em cada aflição profunda; 
O Senhor é a minha força e gloriosa justiça; 
Através de cheias e chamas Ele me guia a salvo; 
E cada dia me faz a Sua soberana bondade conhecida. 
 
Cada necessidade ricamente supre; 
E a Sua misericórdia jamais me deixará morrer; 
Nele reside um tesouro todo divino, 
E graça sem par tornou esse tesouro meu. 
 
Ó que a minha alma o pudesse amar e louvar mais, 
A Sua perfeição narrar, a Sua majestade adorar; 
Viver junto dele, no Seu peito descansar; 
Obedecer à Sua voz, e apreciar toda a Sua vontade. 

(Gadsby) 
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CAPÌTULO 6 
 

A ESPERANÇA CELESTIAL 
 
 
Não se Turbe o Vosso Coração 
 
A esperança celestial é um assunto relacionado de perto com a 

segurança em Cristo Jesus, a qual acabámos de considerar no capítulo 
anterior. Esta abençoada esperança é um encorajamento para o crente 
perseverar no meio das tribulações. Uma visão, pela fé, do glorioso 
final da nossa caminhada aqui, dá forças renovadas para se prosseguir 
através de dificuldades e até para enfrentar a própria morte. 

 
Com uma tal perspectiva celestial em vista, o Apóstolo Paulo 

compreendeu que “a morte é tragada na vitória.” Por isso ele podia 
exclamar: “Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a 
tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é 
a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus 
Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre 
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão 
no Senhor.” (I Coríntios 15.54-58) 

 
Contudo, o povo do Senhor é muitas vezes perturbado por estas 

coisas e vive acabrunhado com dúvidas e receios. Como é bom, então, 
quando o Espírito Santo aviva as palavras do Senhor Jesus no nosso 
coração! “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também 
em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu 
vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar 
lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu 
estiver estejais vós também.” (João 14.1-3) 

 
O Senhor Jesus, carinhosamente, disse estas palavras aos seus 

discípulos precisamente antes da sua crucificação. Os judeus pensavam 
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que o Messias seria algum governante terreno e libertador de Israel. 
Mesmo os discípulos não conseguiam entender os eventos que estavam 
prestes a desenrolar-se, até que lhes foram revelados pelo Espírito 
Santo. Até essa altura eles não tinham compreendido bem que o reino 
do Senhor não é deste mundo, mas que é um reino celestial (João 
18.36) 

 
Por isso mesmo, sejamos alertados pelas palavras do Apóstolo 

Paulo: “Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais 
miseráveis de todos os homens.” (I Coríntios 15.19) É um erro muito 
sério ter as nossas esperanças e desejos ligados às coisas desta vida. 
Que o Senhor nos liberte dos laços do pecado que nos amarram ao 
mundo, aos seus cuidados e atrações. Só o seu grande poder pode fazer 
isso. Davi escreveu: “O teu povo será mui voluntário no dia do teu 
poder.” (Salmo 110.3) 

 
Que diligentemente busquemos a graça e a força espiritual para 

andarmos na exortação do Senhor. “...olhai para cima e levantai as 
vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.” (Lucas 21.28) e 
que nos lembremos sempre que a esperança do crente deve repousar 
sempre nas eternas bênçãos celestiais em Cristo Jesus (Efésios 1.3). 

 
 
A Jerusalém Celestial 
 
Foi ao Apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos por 

causa do testemunho de Jesus, que foi dada a visão do que é o céu. Tal 
visão foi registada para nosso ensino e consolo. “E eu, João, vi a santa 
cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como 
uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, 
que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com 
eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, 
e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não 
haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as 
primeiras coisas são passadas.” (Apocalipse 21.2-4) A seguir foram 
mostradas a João as glórias da cidade celestial, mas havia uma 
característica especial que lhe foi revelada. “E nela não vi templo, 
porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a 
cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, 
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porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua 
lâmpada.” (Apocalipse 21.22-23) 

 
Então foi mostrado a João que só entram ali aqueles cujos nomes 

estão escritos no livro do Cordeiro e nada que possa, de algum modo, 
estar contaminado pelo pecado pode ali entrar (Apocalipse 21.27). Ali 
só entra o povo do Senhor, o qual desfruta do “...rio puro da água da 
vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.” 
(Apocalipse 22.1) Além disso, os redimidos do Senhor servi-lo-ão e vê-
lo-ão. Também lemos que “ali não haverá mais noite, e não 
necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os 
ilumina; e reinarão para todo o sempre.” (Apocalipse 22.5) O grande 
centro da atenção dos remidos no céu não é verem-se uns aos outros, 
nem o mundo que deixaram para trás, mas é o Senhor Deus Todo-
Poderoso e o Cordeiro, o Senhor Jesus ressuscitado. 

 
Quão diferente não é esta perspectiva, da concepção mundana do 

céu! Não cederemos em descrever o prazer carnal ou os pontos de vista 
sentimentais que o homem (mesmo aqueles que professam ser ministros 
do Evangelho) tem proclamado. Esses pontos de vista, geralmente, 
centram-se à volta da ideia de que se leva, para a eternidade, todos os 
prazeres mundanos de que os pecadores mais gostam. Não importa o 
quão refinados e aceitáveis aos olhos do homem sejam os nossos 
negócios terrenos, a palavra de Deus é clara: “...tudo o que não é de fé é 
pecado.” (Romanos 14.23) Fora de Jesus Cristo não há esperança de 
entrar no céu. Fora dele há apenas eterna condenação no inferno 
(Mateus 25.31-46). 

 
O povo do Senhor conhecerá um pouco da maravilha das bênçãos 

celestiais aqui na terra. Haverá tempos em que o Senhor estará junto 
deles e eles serão inundados pelo amor de Deus, nos quais há uma 
comunhão santa especial com Jesus. Tais ocasiões podem durar só um 
momento, mas isso é uma pequena amostra e um gostinho do que está 
preparado para os remidos na glória. Infelizmente, o crente nunca se vê 
livre do velho homem do pecado aqui na terra e, com facilidade cai, 
vítima de pensamentos ou atos pecaminosos. Porém, os momentos em 
que, por antecipação, se prova um pouco da glória, farão com que os 
crentes orem com diligência para serem mais puros e livres do pecado e 
estarem com Cristo, o que é muito melhor. Por isso, os crentes serão 
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submissos à vontade de Deus e anseiam pelo tempo de Deus, desejando 
servir ao Senhor, honrá-lo e glorificá-lo (Filipenses 1.21-26). 

 
Com esta perspectiva celestial em vista, o Apóstolo Paulo escreveu: 

“Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se 
desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa feita por mãos, eterna, 
nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da 
nossa habitação, que é do céu; se, todavia, estando vestidos, não formos 
achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, 
gememos carregados; não porque queremos ser despidos, mas 
revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para 
isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do 
Espírito.” (II Coríntios 5.1-5) 

 
É uma graça preciosa, digna de ser buscada em oração, para que se 

tenha uma percepção, pela fé, da esperança celestial dada ao poeta. 
 
Sim, em breve irei aportar 
Às praias de bênção dalém. 
Lá, com poderes maiores, 
Habitarei onde Jesus está. 
 
Sim, em breve estarei sentado, 
Com Jesus no seu trono, 
Os meus inimigos todos vencidos, 
E uma paz santa tornada conhecida. 
 
Com o Pai, Filho e Espírito, 
Eu reinarei para sempre, 
Doce gozo e paz herdarei, 
E obterei todo o bem. 
 
Em breve ao porto, 
Para o qual me apresso, 
Descansarei de todo o meu trabalho, 
E lá para sempre estarei. 
 
Doce Espírito, guia-me por este 
Mar tempestuoso da vida; 
Guarda-me, ó Amor santo, 
Pois confio em Ti. 
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E que quando a hora da morte chegar 
Eu seja ajudado a cantar, 
E passe o rio, falando 
Dos triunfos do meu Rei. 

(Gospel Magazine, 1804) 

 
 
Vigia e Sê Sóbrio 
 
A perspectiva do céu não é algo que esteja reservado só para os 

últimos dias do crente sobre a terra. Apesar de muitos crentes terem 
experimentado uma bênção especial quando estão prestes a entrar na 
glória, uma percepção do céu, pela fé, é necessária durante a 
peregrinação do crente aqui. Não sabemos o que é que nos pode estar 
reservado, nem quando o Senhor voltará (Tiago 4.13-15). Todavia, para 
aqueles que estão prestes a findar a sua peregrinação, é um conforto 
especial sentirem grande fraqueza, dor ou tentação. 

 
A palavra de Deus fala do efeito da esperança celestial na vida do 

crente. O Apóstolo João escreveu assim, acerca da sua influência 
purificadora. “Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que 
fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; 
porque não o conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e 
ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, 
quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim 
como é o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a 
si mesmo, como também ele é puro. “(I João 3.1-3) 

 
O Apóstolo Paulo escreveu acerca do efeito sóbrio do sabermos que 

o Senhor voltará um dia. “Mas, irmãos, acerca dos tempos e das 
estações, não necessitais de que se vos escreva; Porque vós mesmos 
sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; pois 
que, quando disserem: Há paz e segurança, então lhes sobrevirá 
repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e 
de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, 
para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão; porque todos vós 
sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das 
trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos 
sóbrios.” (I Tessalonicenses 5.1-6) 
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Quão necessária é esta exortação para se vigiar e ser-se sóbrio! Do 

mesmo modo, lemos a exortação de Jesus aos discípulos na hora da 
tribulação: “Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.” (Mateus 
26.41) Uma sobriedade espiritual é uma graça preciosa quando 
possuída pelo crente. Está firmemente baseada no Senhor Jesus Cristo, 
o qual é revelado como a Palavra encarnada e escrita. Uma sobriedade 
externa sem se conhecer Jesus nada vale e é uma abominação aos olhos 
de Deus. 

 
Também devemos estar, do mesmo modo, alerta contra o sermos 

desviados por especulações que não estão fundadas sobre a palavra de 
Deus. Estas traem a falta de firmeza espiritual, visto que tendem para 
controvérsias, em vez de tenderem para a abençoada segurança em 
Jesus. Muitos têm errado (mesmo ministros de Deus) em especulações 
acerca de quando virão os últimos tempos, ou de que forma o mundo 
findará. Em vez disso, guardemos no coração as palavras do Senhor 
Jesus: “Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas 
unicamente meu Pai.” (Mateus 24.36) 

 
 
A Plenitude da Divindade em Cristo 
 
Precisamos terminar o livro agora. No entanto, o autor sente que há 

muito mais acerca de Jesus que bem poderia ser escrito. Aconteceu o 
mesmo com o Apóstolo João no fecho do seu Evangelho. “Há, porém, 
ainda muitas outras coisas que Jesus fez; e se cada uma das quais fosse 
escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que 
se escrevessem.” (João 21.25) Há uma plenitude divina em Jesus da 
qual o coração humano e a mente só podem ter uma pequena ideia aqui 
na terra. Mas, no céu, o Senhor Jesus será visto em toda a sua glória, 
por cada verdadeiro crente. “Porque agora vemos por espelho, em 
enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas 
então conhecerei como também sou conhecido.” (I Coríntios 13.12) 

 
Todavia o Apóstolo João podia dizer: “Estes, porém, foram escritos 

para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 
crendo, tenhais vida em seu nome.” (João 20.31) É devido a esta 
responsabilidade que o autor se aventurou a escrever, orando para que o 
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Senhor se digne conceder bênçãos eternas ao leitor. Apesar deste livro 
só ter tocado um pouco nas verdades do Evangelho, há uma plenitude e 
profundidade na Bíblia que, nem mesmo durante toda a nossa vida 
poderíamos exaurir. Jesus, a Palavra eterna, está ali através da palavra 
escrita. Que busquemos a compreensão espiritual e o discernimento 
para percebermos isto. Que busquemos as Escrituras pela fé, orando 
para que o Espírito Santo nos revele o Senhor Jesus Cristo e toda a sua 
perfeição e majestade. Que nos seja dado um amor ansioso pela 
conversão de almas, orando para que o senhor se agrade em se servir de 
nós como pobres instrumentos na salvação de outros, para que o nome 
do Senhor seja honrado e glorificado. Moisés, homem de Deus, 
expressou isso deste modo: “Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua 
glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso 
Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos; sim, confirma a 
obra das nossas mãos.” (Salmo 90.16-17) 

 
Terminamos com as últimas palavras do pastor escocês Samuel 

Rutherford, o qual serviu ao Senhor na vila de Anwoth, na Escócia. 
Essas palavras expressam o desejo de cada verdadeiro ministro do 
Evangelho. Do mesmo modo, o povo do Senhor é guiado pelo Espírito 
Santo para, como que fora de si, contemplar o Senhor pela fé. Quando o 
amor de Deus é conhecido em poder, os seus desejam ardentemente que 
outros possam também ter a mesma abençoada esperança do céu. 

 
As areias dos tempos se afundam, 
A aurora dos Céus já rompe, 
A manhã ensolarada que tenho ansiado, 
A boa e doce manhã desponta: 
Escura, escura foi a meia-noite, 
Mas a aurora se avista, 
E glória – glória habita 
Na terra de Emanuel. 
 
Lá o Rei na Sua perfeição, 
Sem véu é visto: 
Foi uma jornada bem empregue, 
Apesar de como que morri sete vezes: 
O Cordeiro com o Seu lindo exército, 
Está de pé sobre o Monte Sião; 
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E glória – glória habita 
Na terra de Emanuel. 
 
Oh! Cristo é a fonte, 
O profundo poço do doce Amor! 
As correntes na terra provei, 
Muito mais beberei lá em cima: 
Lá, como a plenitude dum oceano, 
A Sua misericórdia se multiplica, 
E glória – glória habita 
Na terra de Emanuel. 
 
Linda Anwoth* junto ao Solway**, 
Para mim continuas a ser querida! 
E aqui à beira de entrar nos Céus 
Derramo por ti uma lágrima. 
Oh! Se ao menos uma alma de Anwoth 
Se encontrar comigo à direita de Deus, 
O meu Céu será dois Céus, 
Na terra de Emanuel! 
 
Os olhos da noiva, não a sua veste, 
Mas a face do seu querido noivo; 
Eu não contemplarei na glória, 
Mas sobre o meu Rei da Graça – 
Não para a coroa que Ele dá, 
Mas para as Suas mãos furadas: 
O Cordeiro é toda a glória 
Da terra de Emanuel. 

(Rutherford) 

 

 

*Aldeia onde Rutherford exerceu o seu ministério. 
**Braço de mar do Mar da Irlanda, formado pelo Estuário do rio 

Esk, um rio da Escócia. 
 


