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Prefácio 

 

Este livro consiste num conjunto de artigos que te-

nho escrito e colocado na internet em um blog: 

www.palavradele.com 

Como uma das maneiras, conforme o dom de Deus 

que me foi dado, de comunicar algo das Suas revelações 

que Ele tem falado a mim, no meu espírito desde o princi-

pio em que o tenho conhecido, creio que colocar as Suas 

palavras, tais quais Ele tem me falado e revelado impres-

sas (seja virtualmente ou física como agora) são uma 

maneira apropriada de abençoar os santos irmãos e de 

alguma forma cooperar com Deus na edificação da Sua 

casa. 

Tal como indica o título do livro, tais artigos são 

como sementes, grãos, e não a árvore inteira. Ou seja, ca-

da assunto tem sua abordagem um tanto quanto inicial 

ainda que profunda, não como se a intenção fosse entre-

gar toda revelação até à sua última gota mas como uma 

forma de acender uma chama aos corações que estejam 

abertos à Sua voz. 

Ainda assim tais palavras, escritas nesse livro, são 

fruto de horas e horas de meditação e tempo gasto diante 

de Deus, de instrução pelo Espírito Santo; e por isso 

mesmo toca muitas vezes em questões profundas e fre-

quentemente pouco usuais e praticadas entre os crentes. 

Devido a isso é importante que aquele que for ler os tex-
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tos contidos aqui precise fazê-lo em um espírito de ora-

ção, buscando ao Senhor e o fluir da voz do Espírito em 

seu interior, deixando de lado possíveis preconceitos que 

possa ter baseados nos "rudimentos desse mundo" ou 

"tradições humanas" e estando somente firmado e arrai-

gado em Cristo. 

O desejo do meu coração é que cada leitor seja gran-

demente abençoado, e cada capítulo possa ser um 

estímulo para se achegar ao Senhor e buscar maior inti-

midade e deleite Nele. 

Os textos da bíblia usados normalmente estão nas 

versões de uso mais comum, "Almeida Corrigida Fiel" e 

"Nova Versão Internacional". Quando não, tenho traduzi-

do o texto da versão em inglês "The Father's Life", sendo 

que nesse caso tenho sempre a indicado em cada texto 

citado, pelo fato de ser em inglês e pouco conhecida. Tal 

versão pode ser lida e adquirida pelo site de um ministé-

rio de irmãos meus amigos: www.agrainofwheat.com 

 

No Ungido, 

Seu servo. 
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Suco ou Refrigerante? 

 

Havia em uma cidade dois homens; um decidiu abrir 

uma pequena loja para fazer sucos naturais batidos na 

hora, já o outro foi trabalhar em uma grande multinacio-

nal de refrigerantes em um cargo administrativo com 

possibilidades de fazer carreira e ganhar um bom salário.  

Passados alguns anos o homem que abriu a loja de 

sucos, mantinha-se em sua loja quase imutável, ainda que 

buscou desenvolver sucos que fossem cada vez mais sau-

dáveis e nutritivos. Sua preocupação era oferecer algo de 

qualidade ainda que para isso fosse preciso escolher os 

melhores frutos e não diluí-los, pois em sua consciência 

dizia: "Como poderia oferecer algo que não fosse realmen-

te bom ao meu cliente? Que não lhe trouxesse real 

beneficio?" Já o homem que foi trabalhar na empresa de 

refrigerantes, conseguiu demonstrar grande competência 

e estava assumindo um cargo de direção daquela empresa. 

E este, dizia consigo: "Obrigado Deus por me colocar em 

uma posição tão importante nesta empresa, pela qual te-

nho podido ajudar tantas pessoas aqui dentro."  

Naquele tempo uma emissora da cidade decidiu fa-

zer um programa sobre empreendedorismo com bebidas 

na cidade. Tanto o homem da loja de sucos como o execu-

tivo foram chamados para participar. E ambos aceitaram 

o convite. 

No dia do programa cada um dos convidados foram 

apresentados, suas histórias e trajetórias contadas.  
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Depois a apresentadora do programa começou a fa-

zer perguntas aos convidados: 

Primeiramente perguntou ao da loja de sucos dizen-

do: "Percebo que passados tantos anos o senhor parece 

não ter desenvolvido seu negócio contentando-se apenas 

com uma loja. Por quê?" Ao que ele respondeu: "Quando 

comecei com o negócio de fazer sucos, não pensei em 

crescer e ficar 'grande'. Me concentrei em produzir sucos 

cada vez melhores e que trouxessem o maior beneficio 

possível à pessoa que o consumisse." Então a apresentado-

ra disse: "Mas por que não poderia ter aberto mais lojas? 

Assim estaria oferecendo seus sucos de excelente qualida-

de para mais pessoas e também traria tal beneficio a um 

maior número." Ao que respondeu: "Sempre tive um ou 

dois funcionários trabalhando comigo, e quando eles ti-

nham aprendido as técnicas que desenvolvi na produção 

de sucos eu os ajudava a abrirem suas próprias lojas." A 

apresentadora perguntou: "O senhor quer dizer que os 

ajudou financeiramente? Se sim, o senhor então tem parte 

em tais lojas. Certo?" Ao que respondeu: "Não. Os ajudei 

financiando suas lojas em 90 a 95% mas não tenho parte 

nelas." A apresentadora um tanto impressionada comen-

tou: "Nossa, mas isso é realmente bem impressionante e 

difícil de acreditar! Por quê o senhor faria uma coisa des-

sas...?" 

Depois disso a apresentadora dirigiu suas próximas 

perguntas para o executivo da empresa de refrigerantes 

dizendo: "Como é trabalhar em uma empresa de tal mag-

nitude? Quantos funcionários trabalham lá? E qual tem 

sido sua função?" Ele disse: "É uma empresa de grande 

respeito no mercado e temos conseguido sermos competi-

tivos e ganhar novos nichos com os produtos que temos 

desenvolvido. A história da empresa é singular e seu as-

pecto pioneiro não se restringe somente ao setor de 
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bebidas mas ao de marketing também. A quantidade de 

funcionários da companhia em todo o mundo é próximo 

de 130 mil. Mas aqui em nossa cidade estamos com um 

quadro de 200 funcionários, e acreditamos podermos che-

gar a 250 no próximo ano. 

Minha função na empresa tem sido otimizar a inter-

relação entre os setores da empresa a nível local." A apre-

sentadora então perguntou: "O que você acha do 

argumento do nosso outro convidado sobre os benefícios 

em nutrição dos seus sucos? Creio concordar que não po-

demos dizer o mesmo sobre os refrigerantes..." Ao que ele 

respondeu: "Com certeza acredito ser um beneficio ínfimo 

em comparação com todo o alcance global que os serviços 

prestados pela empresa a sociedade tem gerado. Gostaria 

de citar dois como exemplos: 1º o beneficio direto a 130 

mil famílias. 2º a empresa possuí grandes projetos de ação 

social pelo mundo, através dos quais tem trago beneficio a 

milhares de pessoas em todo o mundo. A grande questão 

que precisa ser compreendida é que a empresa foi fundada 

sobre uma visão global, seu marketing incluí em si um 

estilo de vida, que vai além da bebida. Esse conceito atraiu 

desde o inicio o capital para a empresa. Isso tem propici-

ado todo o potencial de alcance global; de se levar não 

somente uma bebida as pessoas mas também um estilo de 

vida, através de um marketing conceitual revolucionário." 

 

Amados irmãos e irmãs em Jesus nosso Senhor. O 

que vamos escolher? Produzir suco ou refrigerante? 

Essa é uma reflexão a qual o Senhor tem me levado a 

pensar ao longo de alguns anos. Não exatamente sucos e 

refrigerantes; mas o modo de "produzirmos" a mensagem 

do evangelho de Deus. O que escrevi acima é o que cha-

maria de uma espécie de "parábola moderna". Ainda que 

falte nela a conclusão, vou buscar fazê-la a partir daqui... 
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Vejo muitos 'servos' de Deus, mesmo que sincera-

mente buscando empreender o reino de Deus com 

métodos corporativos/empresariais. É verdade que alguns 

são absurdamente mundanos nesse aspecto, mas não irei 

falar sobre estes aqui. Meu foco, como na "parábola" aci-

ma, será o de "alertar" sobre e aos homens que à 

semelhança do executivo tem espalhado seu "produto", 

que apesar de não trazer real beneficio e nutrição as pes-

soas são justificados com benefícios secundários.  

Primeiramente é preciso entender que como na his-

tória acima tais pessoas são movidas pela aparência, e 

estão dentro de conceitos que estabelecem a aparência, e 

de fato por esse motivo mesmo não enxergam bem, estão 

fascinados pelo que se vê. Mas sabemos que o reino de 

Deus consiste no que se não vê. Assim como o "produtor" 

de refrigerantes, aqueles que adulteram o evangelho, adi-

cionam "açúcar" em abundância além de diversos 

"componentes artificiais". É verdade que essa mensagem 

possa trazer alguma satisfação; como para alguém que não 

tivesse absolutamente nada para beber... Mas todos esses 

componentes que são adicionados, à composição que fa-

zem do evangelho, bem longe de sua natureza graciosa , 

tem de fato trazido fraqueza ao espírito de muitos dos 

filhos de Deus. Aqui claramente também percebemos que 

a culpa não consiste somente em tais pregadores, pois  

consiste em uma relação de dois lados. De modo que os 

que "consomem" tal evangelho se tornam responsáveis 

juntamente com os pregadores do "evangelho açucarado". 

Perniciosamente muitos desses pregadores são escravos de 

seus próprios desejos carnais, e não tem aprendido a ne-

garem a si mesmos. Por isso tornam-se alvo ao inimigo de 

nossas almas. Assim como uma criança que não foi disci-

plinada muitos dos filhinhos de Deus são atraídos por 

esse "evangelho de açúcar" e se tornam dependentes de 
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tais "ministros", assim como existem pessoas dependentes 

a refrigerantes e doces. Ah! E como é difícil largar qual-

quer coisa depois que tal vicio foi adquirido! Dessa forma, 

é percebido que há então uma 'prosperidade' de tais mi-

nistérios; e por serem centralizadores, constroem um 

grande "edifício" (não me refiro diretamente a um templo, 

mas a estruturas/corporações "eclesiásticas" centralizado-

ras)  colocando seus próprios nomes ou ministérios no 

topo. Desse modo podem contar uma grande quantidade 

de ações, projetos, etc... como consequência, 'frutos', dos 

seus trabalhos. 

Diferente disso, os que estão devidamente zelosos 

com o conteúdo da mensagem, vão estar especialmente 

atentos à "matéria-prima", selecionando as melhores fon-

tes para produzirem a mensagem. Tais mensagens serão 

realmente nutritivas para os seus ouvintes trazendo vida e 

uma satisfação muito mais orgânica e saudável. Infeliz-

mente não haverá muitos adeptos a esse "produto", já que 

a "concorrência" "intoxicou" a muitos. O trabalho de for-

talecer e vivificar o povo santo, tem sido de fato mais 

difícil com a proposta daqueles que proclamam estar aju-

dando. Diferente de ministérios centralizadores, aqueles a 

quem o Senhor despertar o espírito para servi-lo assim, 

não elevarão o seu próprio nome ou ministério. O traba-

lho deles será de certo modo invisível, ainda que ao longo 

dos anos muitos serão edificados, irão ganhar sólidos 

fundamentos da natureza e ser de Deus; mas "ninguém" 

poderá ver o "agente", e Àquele que "ninguém" pode ver 

será dada a glória! 

Amado irmão, se você é um dos que tem pregado um 

evangelho adulterado, não usando a Jesus, o Verbo de 

Deus, nas escrituras e nos servos de Deus com bom teste-

munho ao longo dos séculos, como "matéria-prima"/fonte 

para a mensagem, arrependa-se, volte-se para aquele que 
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o tem salvo desse mundo, e sirva-o com uma consciência 

pura; para que naquele dia não esteja como quem tem de 

que se envergonhar. Se você é apenas uma criancinha Dele 

(se converteu a Ele a pouco tempo ou mesmo tendo já 

muitos anos é como um bebê), aceite a Sua disciplina. Ele 

é bom e quer conduzi-lo a um crescimento saudável e vi-

goroso Nele. Alegre-se naquilo que Ele disser não; Ele o 

conduzirá a pastos verdejantes, a lugares de amor e gozo 

infindáveis! 

 

Na graça e no amor de Jesus o Ungido. 

Amém. 
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O Sacerdote 

 

Vamos primeiramente tomar o conceito bíblico so-

bre sacerdote: "Todo sumo sacerdote é constituído para 
apresentar ofertas e sacrifícios..."  Hb 8:3 

Apesar do verso acima se referir ao sumo sacerdote, 

penso ser o conceito mais diretamente simples das escri-

turas sobre o oficio dos sacerdotes. Apresentar ofertas e 

sacrifícios (de animais na antiga aliança, mas a nós mes-

mos na nova. Rm 12:1) a Deus. 

Outro conceito sobre o oficio dos sacerdotes está em 

Malaquias 2:8 "Porque os lábios do sacerdote devem guar-
dar o conhecimento, e da sua boca devem os homens 
buscar a lei porque ele é o mensageiro do Senhor dos 
Exércitos." De modo que o primeiro é o oficio de baixo 

(do homem) para cima (para Deus), já o segundo é de ci-

ma para baixo. 

Agora vamos olhar a história sobre os sacerdotes:  

Muitos acham que o sacerdote é uma instituição da 

lei de Moisés, mas ainda que Moisés tenha estabelecido 

sacerdotes pela lei, não foram os primeiros da história. De 

fato o primeiro sacerdote registrado pelas escrituras é o 

famoso Melquisedeque, do qual não irei falar nesse post 

apesar da sua importância. A bíblia conta ainda de sacer-

dotes egípcios, que obviamente exerciam o sacerdócio 

diante dos deuses dos egípcios, e outros. E mesmo se pen-

sarmos no oficio do sacerdote podemos ver que tanto 
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Caim como Abel fizeram pelo menos a primeira parte, 

ainda que não fossem chamados como tal.  

A questão peculiar sobre o sacerdócio por Moisés é 

que ainda antes que houvesse a lei escrita, Deus ordenou 

Moisés dizer ao povo: "Agora, se me obedecerem fielmen-
te e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu 
tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a 
terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sa-
cerdotes e uma nação santa." Ex 19:5-6a. Aqui vemos o 

propósito de Deus desde o início de estabelecer Seu reino 

sobre este mundo. Para isso Deus estava trabalhando para 

obter não somente indivíduos como sacerdotes, mas am-

pliando para uma nação inteira. O desejo do Seu coração 

verdadeiramente foi que todos os hebreus, israelitas, exer-

cessem o oficio de sacerdote diante Dele. Mas 

infelizmente não foi o que aconteceu; devidamente por-

que Deus estabeleceu uma condição "...SE me obedecerem 
fielmente e guardarem a minha aliança..."  Esse é o cami-

nho para o oficio do sacerdócio, mas muitos tropeçaram. 

Sabemos que de toda a nação, de milhares de famílias, 

uma única, a de Arão, foi separada e permitida de exercer 

o sacerdócio na presença e na casa de Deus. 

Ainda que no antigo testamento, possa não parecer 

claramente que a vontade de Deus seja que todo o povo 

ministre/sirva como sacerdotes diante Dele, no novo tes-

tamento, pela nova aliança que nos foi concedida em 

Jesus, é claro. Por um lado a questão do sacerdócio como 

lei foi abolida, mas por outro lado a realidade e o signifi-

cado espiritual do mesmo permanecem. Nos é dito nos 

evangelhos, que quando Jesus foi crucificado e entregou o 

seu espírito, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O 

autor de Hebreus interpreta o que seria a realidade disso: 

"Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, 
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele 



17 

nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne..."  Hb 

10:19-20. De maneira que o rasgar do véu mostra que o 

acesso a presença de Deus no santuário, que é a casa de 

Deus, que segundo a lei era restrito aos sacerdotes, agora 

esta liberado para qualquer um dos crentes em Cristo(o 

Ungido) Jesus. Qualquer um que tenha fé em Jesus é apto 

então para se achegar ao verdadeiro santuário do céu, o 

qual o da terra, segundo a lei, era figura. O verdadeiro 

santuário é o corpo do Ungido, o "lugar" onde Deus  ver-

dadeiramente habita. Isso é maravilhoso! O acesso a 

presença do ser mais sublime, santo e perfeito tem sido 

concedido a homens simples, pequenos e perdidos por 

causa da obra da redenção! 

Apesar disso parece haver em nossos dias uma "clas-

se" especial a qual muitos chamam de sacerdotes ou dizem 

ser vocacionados ao sacerdócio. São chamados de pasto-

res(as), bispos(as), padres(=pais), reverendos, mestres, 

apóstolos, lideres, etc, (ainda que mesmo tais nomeações 

sejam proibidas por Jesus Mt 23:7-12) diferenciando-se 

assim dos demais irmãos e negando ou no mínimo obscu-

recendo a graça que Jesus conquistou a todos os crentes, 

de serem um reino de sacerdotes diante Dele. 

Apesar de toda a maravilhosa graça de Deus, ainda 

permanece a condição da fé para entrar em Sua presença. 

É preciso crer que o Filho de Deus comprou a nós o aces-

so a presença do Pai. E assim, como está escrito: 

"...aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e 
com plena certeza de fé, tendo os corações purificados de 
uma consciência má e tendo os nossos corpos lavados 
com água pura (nota: palavra inspirada pelo Espírito San-
to). Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança; 
porque fiel é o que prometeu." Hb 10:22-23. Dessa forma, 

é verdadeiro que ainda que o acesso esteja liberado a to-

dos, nem todos estão usufruindo dessa incomensurável 



18 

graça. Precisamos entender que tamanha graça carrega 

consigo grande responsabilidade e por isso um terrível 

juízo com os que são negligentes diante dela (ler o capítu-

lo 10 de Hebreus por inteiro para compreender os juízos 

envolvidos relativos a negligência à graça oferecida).  

Ninguém pode exercer o seu sacerdócio em seu lu-

gar, essa é uma responsabilidade inteiramente sua; e cada 

um responderá individualmente por seu trabalho diante 

de Cristo. Não permita que ninguém se interponha entre 

você e Deus, de fato Ele é acessível a todos homens por 

meio de Seu Filho. Verdadeiramente Ele disse que habita 

com o "contrito e humilde de espírito", essa é verdadeira-

mente a Sua casa, aos menores do rebanho Ele certamente 

exaltará! Não almeje posições carnais e humanas, não 

permita aos homens colocá-lo em qualquer "lugar" que o 

diferencie dentre os irmãos. Estou certo de que o Senhor 

odeia tais 'obras'. Que Deus nos conceda Sua graça; como 

estou certo de que o fará; para não sermos achados negli-

gentes diante dela e para amarmos mais a Sua glória do 

que a dos homens. 

 

No amor de Jesus, o Ungido do Pai.  
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A Mais Leve  

Força da Fraqueza 

 

De fato a muito que falar sobre esse assunto. Qual-

quer um que tenha algum conhecimento de Deus e das 

Escrituras sabe sobre esse poder, mesmo que seja apenas 

citando "meu poder se aperfeiçoa na fraqueza". 

Mas minha intenção nesse post não é realmente des-

trinchar tudo quanto se refere a essa verdade ou suas 

profundezas; mas compartilhar um pensamento simples o 

qual Deus tem me dado, o qual até mesmo alguns ímpios 

concordariam  em parte  mas que infelizmente a reali-

dade demonstra que nem mesmo muitos cristãos o 

colocam em pratica. 

Pense comigo um instante: O que é mais forte? Nos-

sos músculos ou nossos pensamentos?  

Se utilizar somente os meus pensamentos não consi-

go nem mesmo mover um copo, ou mesmo uma pena... 

(diretamente falando) Certo? 

...Bem, isso pode me fazer investir tempo e esforço 

em fortalecer meus músculos confiando no "poder" que 

manifestamente eles apresentam. Mas estou certo que to-

dos irão concordar que a inteligência humana tem 

produzido ferramentas impressionantes; com uma capaci-

dade imensamente maior do que os nossos meros 

músculos jamais poderiam; desde uma mera chave de fen-
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da até uma retroescavadeira, guindaste, etc, afora compu-

tadores e cia. E mesmo que tais ferramentas/maquinas 

jamais teriam sido produzidas sem a atuação de músculos 

e força humana, incontestavelmente elas são um mérito 

da inteligência e capacidade intelectual humana o que se 

faz evidente se compararmos o poder e força de tais ma-

quinas com a força muscular, que é muito maior que a 

humana, de muitos animais por exemplo. E por ai vai...  

O que estou querendo dizer é que o pensamento que 

aparentemente é fraco, na realidade é o que possui maior 

poder. 

Tomando essa ideia como base, raciocínio do qual 

até mesmo o homem natural pode apreender e concordar; 

vamos elevar nossa conversa a um próximo nível, o qual 

de fato é o que interessa. 

Assim como nossos pensamentos são aparentemente 

mais fracos (gostaria que pensassem na ideia de ele ser 

mais leve  de substancia menos ou não material, pesada 

ou densa  e frágil) que os nossos músculos; há uma 'subs-

tância', e um agente ainda mais "fraco" que aquele: o 

Espírito. 

Precisamos compreender essa natureza extremamen-

te "fraca", "leve" do espírito. Embora o espírito também 

possua seus próprios pensamentos; eles são de uma natu-

reza diferente, ainda mais leves e "frágeis"  que os 

pensamentos/palavras que se formam em nossa mente. 

Apesar de ser uma faculdade inerente à nova vida de Cris-

to nos cristãos, poucos exercitaram e desenvolveram a si 

mesmos para discernir/dividir as atividades da alma das 

do espírito; o que torna tais diferenças difíceis de serem 

devidamente percebidas por grande parte dos crentes. 

Mas ainda assim deveria ser obvio pelo estudo das 

Escrituras o 'estratosférico' poder produzido pelo espírito. 

Como por exemplo o texto de Efésios em que Paulo esta 



21 

orando pela igreja no primeiro capítulo pedindo exata-

mente para os olhos deles (do coração, do homem 

interior, do espírito) serem abertos, para verem esse po-

der (do Espírito Santo em primeiro lugar, mas que está 

em conexão para tal ação tanto em Jesus com o seu pró-

prio espírito como no nosso) que ressuscitou a Jesus 

dentre os mortos primeiramente, mas que também o fez 

assentar a direita de Deus obtendo o governo sobre tudo. 

E não somente a ação do Espírito de Deus nos transfor-

mará a nós mesmos a um estado incorruptível, imortal e 

de superpoder, mas mesmo todo o universo será libertado 

do seu cativeiro de corrupção se tornando um lugar de 

habitação apropriada para a 'irradiação'  de tal gigantesca 

glória. 

A conclusão do que quero passar está relacionado 

com uma ideia que pincelei no terceiro parágrafo. Sobre 

onde estamos investindo: se um visionário tecnológico, 

tendo em vista a capacidade intelectual humana pode vis-

lumbrar um mundo fantástico de naves interestrelares e 

etc; quanto mais o Reino eterno de Deus deveria nos dei-

xar "boquiabertos" e cativar toda a nossa atenção, 

disposição e devoção para alcançarmos aquilo mesmo que 

com nosso pequeno conhecimento espiritual atual pode-

mos vislumbrar?  

Talvez você pense que tais questões estão muito 

além do que nossa mente possa comportar; e de fato você 

esta correto, e é exatamente por isso que estou escreven-

do, para que você compreenda que não pode ver nem 

entrar neste REINO DO ESPÍRITO a não ser que invista 

tudo o que é nisso. A não ser que tenha todo o resto como 

lixo, quero te dizer com toda a certeza que tais realidades 

sempre serão distantes a você. Nossos pensamentos não 

são a 'chave', mas nossa comunhão com Deus no espírito é 

a "senha". 1Co 2:9-10 
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Que possamos ter realmente uma visão para além 

deste mundo, e que nosso ganho seja inimaginavelmente 

imenso! 

 

Confiando somente Nele! Paz! 
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Os Primeiros Pregadores 

 

Vamos ler juntos esse texto de Romanos:  

 

"No entanto, nem todos os israelitas 

aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: "Se-

nhor, quem creu em nossa mensagem?" 

Então a fé vem pelo ouvir, e em ouvir a pala-

vra que é falada por Deus (tradução livre 

desse verso 17 da versão em inglês The Fa-
ther's Life). Mas eu pergunto: Eles não a 

ouviram? Claro que sim: "A sua voz ressoou 

por toda a terra, e as suas palavras, até os 

confins do mundo"." 

Romanos 10:16-18 
 

Reparemos que o assunto sobre o qual Paulo está 

tratando aqui são as boas novas, o evangelho. E veja  que 

no versículo 18 ele faz uma citação do antigo testamento 

querendo dizer que as boas novas, o evangelho, tivesse já 

sido anunciado em todo o mundo; e que por esse motivo 

não haveria desculpas para Israel; e ainda poderia dizer 

por inferência, o mundo inteiro. 

Creio que muitos de nós, nos iríamos questionar so-

bre como seria possível que ao tempo em que Paulo está 

escrevendo essa sua carta, aos irmãos de Romanos, escrita 

por volta do ano 55-58 D.C., o evangelho poderia ter al-

cançado todo o mundo? Se bem sabemos que foi o próprio 
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Paulo quem foi o principal porta voz das boas novas para 

os povos mais longes de Jerusalém de sua época; e que 

ainda não havia completado a carreira; e que mesmo após 

a ter completado muito ainda havia de se alcançar? 

Durante um tempo não conseguia conciliar plena-

mente a minha lógica do parágrafo acima com a fala de 

Paulo. Mas esperando em Deus e em Sua promessa de que 

o Espírito Santo nos ensinaria tudo; após conhecer de 

forma mais profunda os caminhos de Deus e esse próprio 

texto de Romanos acredito que tenho recebido luz, revela-

ção, para compreender a verdade ali contida.  

Primeiramente ao olharmos para o contexto desse 

verso 18 no antigo testamento, o salmo 19, algo muito 

interessante "surge": 

 

"Os céus declaram a glória de Deus; o 

firmamento proclama a obra das suas mãos. 

Um dia fala disso a outro dia; uma noite o 

revela a outra noite. Sem discurso nem pala-

vras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz 

ressoa por toda a terra, e as suas palavras, 

até os confins do mundo. Nos céus ele ar-

mou uma tenda para o sol, que é como um 

noivo que sai de seu aposento, e se lança em 

sua carreira com a alegria de um herói." 

Salmos 19:1-5 
 

Que interessante! Quando olhamos para o contexto, 

vemos que Paulo citou um texto em que aquele anúncio 

global tinha como fonte, enunciador, vamos assim dizer: 

os céus, o firmamento, os dias, as noites e o sol. Ou seja, 

para argumentar que os israelitas já haviam ouvido as  bo-

as novas ele "apelou" para um texto da Escritura que 

descreve a criação de um modo geral "falando", testemu-
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nhando e anunciando a glória e a obra do Criador. Paulo 

usa esse argumento como forma de colocar os israelitas 

em uma posição inescusável quanto à sua rejeição ao 

evangelho sobre a morte e ressurreição de Jesus, etc, que-

rendo dizer que esse mesmo evangelho já havia sido 

anunciado, pregado, a eles pelos céus, firmamento, dias, 

noites, etc. E no que se refere aos israelitas muitos mais 

formas e maneiras de testemunho Deus havia dado, atra-

vés de toda a Escritura amplamente conhecida por eles e 

ainda muitos outros certamente. O que Paulo também 

toma por "aliado" em seus argumentos ao citar a fala de 

Isaías em nosso texto inicial.  

Ou seja, os primeiros "apóstolos" que Deus enviou a 

pregar as boas novas do Seu amor foram os céus, dias, 

noites, o sol, chuva, etc. Mas graças a Ele não somente 

esses agentes obtiveram tal privilégio; mas certamente Sua 

obra prima, o homem e a mulher, também foram convo-

cados para o trabalho. Veja, se alguém dá ouvidos à 

mensagem falada pelos céus, também irá ouvir a mensa-

gem de Paulo. Entende? Já que os céus testemunham que a 

mensagem de Paulo é verdadeira. Como? Você talvez me 

pergunte? Vou tentar explicar isso usando o exemplo da 

fala de Jesus sobre o grão de trigo. Ele diz que se o grão de 

trigo não morrer fica só, mas se ele morrer produz muito 

fruto, e sabemos que ele correlacionou esse fato com a Sua 

morte. Ou seja, o grão de trigo em sua própria natureza, 

escrita por Deus em seu DNA, dá testemunho a respeito 

de uma realidade muito acima dele mesmo, que esta rela-

cionada com a própria natureza de Deus, de entregar Seu 

próprio Filho à morte, a fim de que obtivesse como fruto 

dela muitos outros filhos! Percebe? Assim, se você clamar 

a Deus por sabedoria, e por olhos realmente espirituais, 

Deus irá falar contigo do Seu próprio amor e propósito 

através de toda a realidade à sua volta.  
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Assim, então, a conclusão a que tenho chegado é 

que: o EVANGELHO DE DEUS tem sido devidamente 

anunciado desde o inicio dos tempos por tudo quanto há! 

Gloriosamente toda a criação está proclamando de modo 

maravilhosamente assombroso: ELE!! A fala poética, e 

devidamente realística do salmo 19 é tão bela! E de fato se 

de algum modo já se manteve a contemplar por algumas 

horas a beleza e harmonia deste mundo, saberá ser especi-

ficamente verdadeiro a descrição e a perspicácia do 

salmista. Quanto à sua mensagem sobre o sol e sua carrei-

ra; é, em suas profundezas, delícias perpetuas!  

Voltando à questão do evangelho como comumente 

nos referimos a ele; a morte e ressurreição de Jesus com o 

que está no seu entorno, entendo que o Espírito Santo nos 

dá a entender, que de fato Ele já tem preparado o terreno, 

os campos já tem sido semeados com uma poderosa men-

sagem; Ele tem falado pelos céus, firmamento, dias, 

noites, sol, leão, abelha, hortelã, etc, e também pelos pro-

fetas, mestres e outros. Se alguém tem então ouvido as 

palavras faladas por Deus em todo esse escopo, então; to-

das estas fontes, juntamente apontarão para a cruz; para o 

Filho Amado de Deus! 

Ele é a imagem do Deus invisível! Tudo quanto Deus 

tem para falar/dar é Ele!! E tudo quanto foi um dia proje-

tado em Sua gloriosa mente tinha o design de falar Ele! 

Todas as coisas do universo estão dizendo que Deus é 

Amor; e que não há outra maneira Dele se comuni-

car/relacionar conosco a não ser única e exclusivamente 

Amando! Sim! Mesmo os seres que o odeiam, ainda assim 

estão expressando toda Sua paciência e longanimidade 

com eles, em Amor, aguardando que se arrependam! E 

mesmo nisto: Sim! Quando Ele eliminar de Sua preciosa 

criação todo o mal que a polui; dando a plena liberdade 
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gloriosa de Sua santa amada! Sim! É o triunfo de Seu fi-

nalmente Amor! 

Certamente que não estou aqui retirando até a ulti-

ma gota dessa revelação, até porque creio ser impossível 

fazê-lo; mas estou abrindo uma porta e te dizendo vá! 

rsrs. Esta é uma longa viagem a ser feita com Deus e de 

fato é saborosa do início ao fim! 

 

Jesus o Ungido, te abençoe. 

 

Paz! 
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E Partiam o  

Pão de Casa em Casa... 

 

Há algum tempo tenho pensado sobre a "Ceia do Se-

nhor" e gostaria de estar considerando juntamente com os 

irmãos seu significado e prática.  

Se você não está bem familiarizado com os textos da 

Escritura que abordam esse assunto, aqui seguem os prin-

cipais para que possa meditar perante o Senhor e receber 

também diretamente deles, pois não irei citar e/ou trans-

crever todos: 

 

Última Ceia: Mt 26:17-30; Mc 14:12-26; Lc 22:7-20 
Páscoa Judaica: Ex 12 
Prática dos Discípulos: At 2:42-47; At 20:7-11 
Ensino de Paulo: 1Co 10:14-22; 11:17-34 

 

Em primeiro lugar seria interessante simplesmente 

analisarmos os fatos: 

O Senhor Jesus, em sua ultima páscoa antes de ser 

crucificado, pediu aos discípulos para a prepararem; o que 

eles assim fizeram; certamente ao modo tradicional, como 

qualquer judeu da época faria. Ainda que o próprio Jesus 

fosse de fato a própria páscoa Ele participava normalmen-

te da páscoa, como das festas judaicas em geral; sem 

grande problema, até por que, a realidade de todas elas só 
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estavam vindo à luz com Ele mesmo. Ele mesmo e Sua 

obra é que são a realidade de todas elas; por isso acredito 

que Ele bem sabia que não podiam suportar essa "ruptura"  

com toda a antiga revelação de uma só vez e o fez ao mo-

do como todo judeu fazia realmente. Mas, enquanto 

comiam fez algo diferente: 

 

Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, 

deu graças, partiu-o, e o deu aos seus discí-

pulos, dizendo: "Tomem e comam; isto é o 

meu corpo". Em seguida tomou o cálice, deu 

graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: 

"Bebam dele todos vocês. Pois este é o meu 
sangue, o sangue da nova aliança, que é der-
ramado por muitos, resultando em 
libertação dos seus pecados (esse verso 28 

em itálico foi traduzido de forma livre da 

versão em inglês "The Father's Life"). Eu lhes 

digo que, de agora em diante, não beberei 

deste fruto da videira até aquele dia em que 

beberei o vinho novo com vocês no Reino de 

meu Pai." 

Mateus 26:26-29 

 

Como, creio eu, a maioria dos leitores sabem; muitos 

tem transformado tal atitude de nosso Senhor em um rito 

sagrado, sacramento. Parece-me que a vontade humana de 

sacramentar tal "memorização" foi tal, que inventaram, 

por na realidade não conhecerem "o poder de Deus nem 
as Escrituras", o que é então conhecido como a transubs-

tanciação dos elementos. Ou seja; interpretaram a 

afirmação de Jesus de "este é o meu corpo" e "este é o meu 

sangue" de modo material e carnal. Como vamos ver logo 



31 

à frente esta era realmente a interpretação dada, às pala-

vras de Jesus, por homens carnais do Seu tempo. E 

infelizmente tem sido assim até hoje. 

Há um capítulo na bíblia de grande importância pa-

ra solucionarmos esse problema que é o capítulo 6 do 

evangelho de João. Caso não esteja familiarizado com esse 

capítulo, recomendo ler com atenção e o coração aberto 

para Deus poder falar profundamente contigo, sobre Sua 

real vontade em tudo isso que temos considerado (é ne-

cessário lê-lo por completo). 

Acredito que tal capítulo deixa claro que o cor-

po/carne e sangue que Jesus nos está oferecendo é a 

realidade de quem Ele é essencialmente. Pela nossa fé Ne-

le e em Suas palavras, nos alimentamos Dele e recebemos 

da Sua Vida que também é a Vida do Pai; a qual é, em 

substância, espiritual e não carnal/material. Dessa forma, 

a ideia humana de buscar sacramentar o rito/cerimônia da 

Ceia com a transubstanciação na realidade é o inverso do 

que nosso Senhor tem dito; e o inverso da Sua vontade. 

Mas como está escrito que, "o homem natural não com-
preende as coisas do Espírito de Deus"; como foi no 

passado, também é agora; não podem compreender o en-

sino de Jesus. 

Bem, talvez você esteja pensando: "É; realmente essa 

ideia da transubstanciação não tem nada há ver; eu sem-

pre compreendi isso muito bem não tenho crido dessa 

 Sim, graças a Deus Ele não tem deixado Seu po-

vo na escuridão, mas tem feito as reformas e lançado Sua 

luz sobre nós, a qual precisamos para nos voltarmos à 

simplicidade Dele. Mas ainda assim, meu irmão, sinto da 

parte Dele que precisamos continuar a andar com Ele e a 

avançarmos no entendimento e prática desse assunto. 

Mesmo que já uma grande parte do Seu povo tem deixado 
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para trás a imatura e errada ideia da transubstanciação, 

ainda assim continuamos a fazer da realidade de nos ali-

mentarmos de Jesus à forma e maneira de um rito, 

cerimônia, celebração, ou qualquer outro nome que se 

queira dar, "sagrado". De fato sinto que a formalidade e a 

aparente santificação de tal liturgia tem antes atrapalhado 

e desviado os santos da verdadeira comunhão que Deus 

deseja. 

Se analisarmos os textos da palavra sobre o assunto, 

veremos que de fato os discípulos do primeiro século ja-

mais se reuniam com o propósito de praticarem um rito, 

ou mesmo um memorial centralizado sobre os elementos 

materiais da Ceia em foco. Na realidade sempre que esta-

vam por assim dizer "partindo o pão", isso não consistia 

em uma cerimônia religiosa, mas sim de um banquete, um 

jantar, um almoço, e nunca de uma forma; diria até quase 

idólatra sobre os elementos. Tenho chegado a pensar que 

de fato a expressão "partir o pão" fosse algo como o "to-

mar café" do nosso tempo, significando uma mesa posta, 

com comida nela! rsrs, em que os irmãos part icipariam 

juntos do mesmo alimento para o corpo físico de fato. 

Isso porque, eles não foram instruídos e ensinados por 

alguém carnal, mas os ensinamentos de Jesus e Seu estilo 

de vida estavam frescos em seus dias, onde cada coisa era 

colocada em seu devido lugar! A comida para o corpo 

permanecia como algo "que perece", e que ainda que pre-

cisemos dela (por isso também que estão presentes) por 

agora e sejamos gratos, são temporais e por isso não eter-

nas, e não possuindo a natureza de Deus em si mesmas. 

Mas a comida que, como Ele disse, "é verdadeiramente 

comida"; tem a vida eterna de Deus nela, e é "espírito e 

vida"! 

Sei que para muitos que tem colocado tal cerimônia 

em uma posição "sacra" poderão pensar que isso é uma 
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espécie de sacrilégio, e que estaria por assim dizer rou-

bando, tirando a honra e santidade de algo sagrado. Mas a 

verdade é que isso tem sido algo sobre o que tenho medi-

tado diante do Senhor já alguns anos, e cujos frutos de 

benção e de verdadeira nutrição são irrefutáveis para 

mim. Não estou querendo dizer que tais reuniões sejam 

em si mesmas pecaminosas ou algo assim, ou que não de-

veríamos participar delas como se fossem algo ruim. 

Acredito que assim como nosso Senhor participava das 

cerimônias, do Seu tempo, estabelecidas pela lei, mesmo 

que soubesse que iriam passar e que Ele mesmo era a rea-

lidade de todas elas, acredito que possamos sim participar 

com nossos irmãos de tais cerimônias; com o devido dis-

cernimento. "Mas está escrito para partirmos o pão e 

tomarmos do cálice até que venha!" Alguém poderia ar-

gumentar! "Sim!! Vamos realmente comermos do Pão e 

bebermos do Sangue até aquele dia!! Em que então o be-

beremos novo com o Amado no Reino do Seu Pai!!" Eu 

responderia!

damento, ou agrada Seu coração; é a Vida que cumpre 

Seus mandamentos e satisfazem Seu coração. Creio que é 

tempo de nos voltarmos à Sua simplicidade, nos despindo 

de todo formalismo externo e oco, e nos enchendo de Sua 

Vida, compartilhando com os membros do corpo de mo-

do que todo ele seja plenamente nutrido e aperfeiçoado! 

Entendo que não seja proibido fazer uma cerimônia 

tal, mas realmente acredito que está muito aquém do que 

nosso Senhor tinha em mente: visitarmo-nos uns aos ou-

tros para comermos juntos, de casa em casa, tendo 

comunhão no Espírito, sendo alegres e singelos de cora-

ção. Peço a Deus que cada um de nós vá realmente a Ele e 

possa sentir o pulsar de Seu coração, os gemidos do Seu 

Espírito com o fim de desfrutarmos de verdadeira comu-

nhão, na pureza e simplicidade de Cristo.  
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A paz Dele seja com todos! 
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O Trabalho 

 

Muito há o que falar sobre o trabalho, mas como de 

costume não irei buscar dissecar tal tema minuciosamen-

te. Antes, estabelecendo alguma base para o mesmo, vou-

me ater ao que julgo ser o objetivo mais importante.  

Primeiramente é preciso dizer que não, o trabalho 

não é uma maldição! Como alguns tendem a lhe atribuir 

dizendo "com o suor do teu rosto comerás o teu pão". 

Não! Realmente isso não é de fato "o trabalho", mas sim o 

julgamento de Deus sobre o objeto  a terra  do trabalho 

do homem após este ter pecado. 

Mas o verdadeiro trabalho é realmente muito antes 

disso! Em primeiro lugar, em relação ao homem, ainda 

antes dele ter comido do fruto proibido e recebido o jul-

gamento citado acima; Deus deu a ele certas incumbências 

as quais por certo lhe exigiriam trabalho, como: dominar, 

subjugar, multiplicar, encher, cuidar, cultivar, etc. Ações 

que certamente seriam realizadas através de seu próprio 

trabalho. A diferença é que após o homem ter desobede-

cido a Deus e comido do fruto proibido, a terra foi 

amaldiçoada como parte do julgamento de Deus sobre o 

homem; o que traria diversos obstáculos e impedimentos 

à produção e trabalho do homem sobre ela, dificultando 

assim seus resultados. "Mas no principio não foi assim!" O 

homem teria muito mais ajuda do meio nos resultados de 

sua própria ação para produzir; estado ao qual Deus dese-

ja fazê-lo voltar, HOJE MESMO!  
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Entretanto para realmente entendermos quando is-

so, "o trabalho", começa, temos que voltar ainda antes... 

Certa vez Jesus disse que: "meu Pai continua trabalhando 

até hoje, e eu também estou trabalhando" (João 5:17) , em 

resposta aos fariseus em seu tempo que acreditavam que 

não se podia trabalhar aos sábados por causa da lei. Aqui 

percebemos que "o trabalho" é um atributo próprio de 

Deus, tanto do Pai como, por consequência, do Filho 

também. Sim! Consiste no que Ele é; e não há como ser de 

outro modo. Ainda que Deus não possa ter algo a mais, 

acrescentado a si, nem ser mais rico do que já é; parece-

me que Ele quis que suas infindáveis riquezas se tornas-

sem realidade neste mundo conforme uma 

economia/administração Sua, na qual Ele dispensaria Suas 

riquezas ao longo do tempo. Creio que isso explicaria o 

motivo pelo qual Deus estaria então trabalhando. Ele esta-

ria aplicando Seus "esforços" a fim de fazer o "download" 

de Suas riquezas eternas a este mundo que Ele criou; sen-

do o próprio também um produto delas. Está semeando 

Sua palavra dentro dos corações e, ainda que haja muitos 

espinhos e abrolhos, Ele perseverantemente está traba-

lhando para obter aquilo que deseja o Seu coração. 

Bom, isto já nos conduziria ao que Deus tem aplica-

do Seus esforços, o que Seu coração deseja alcançar e 

produzir; mas não iremos até aí agora. Isso é apenas para 

que possamos compreender que "o trabalho", como disse, 

não é uma maldição; mas sim um fruto de Deus, derivado 

Dele, e verdadeiramente é uma dádiva e um privilégio à 

qual somos chamados a participar juntamente com o Seu 

autor. 

Em toda a Escritura, o que também será confirmado 

em nossa própria experiência, o trabalho é estabelecido 

como o único "agente" para se obter/produzir riqueza (de 

todos os tipos, terrenas ou celestiais), lucro, bens, etc. Em 
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Provérbios por exemplo isso é explicitamente dito como 

pode constatar acessando o link:  

https://www.bibliaonline.com.br/acf+nvi/busca?f=bo

ok%3A20&q=trabalho (busca pela palavra "trabalho" no 

site bibliaonline.com.br) 

Ou seja, nossa abundancia será diretamente propor-

cional a toda força e poder de trabalho empregado com 

fim de produzir bens a nós; de qualquer natureza real-

mente. 

Tendo estabelecido essa verdade sobre o trabalho 

queria agora pensar juntamente com os irmãos sobre qual 

a mentalidade e prática que devemos ter em relação a isso.  

Primeiramente ouço muitos irmãos afirmarem que 

devemos trabalhar a fim de obtermos nosso próprio sus-

tento, pagar nossas contas, etc, ou senão até mesmo para 

sermos ricos. Sim! Não me refiro a ímpios, mas a irmãos 

de fato. Em relação à ideia de sermos ricos acredito que a 

bíblia seja muito clara sobre tal assunto, em sua reprova-

ção e perigo: 1 Timóteo 6:3-12. Quanto aos demais, 

acredito que grande parte simplesmente tenha suas men-

tes conformadas a este mundo e tal como ele pensam. 

Chegam até mesmo a citar "com o suor do teu rosto co-

merás o teu pão" com a credencial de um mandamento 

divino! Já outros; creio que sinceramente o digam de boa 

consciência, como que querendo cumprir a Palavra (Ex: 

2Ts 3:8-12). 

Mas vamos meditar juntos sobre o que realmente 

Deus diz em Sua palavra. 

Antes de tudo quero dizer que tenho tomado um 

princípio, que acredito ser muito importante para o devi-

do entendimento da palavra de Deus. Que é: 

principalmente em relação ao novo testamento, que todas 

as cartas, e tudo quanto àqueles que foram enviados 

(apóstolos) falaram, deve ser submetido e entendido à luz 
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daquilo que nosso próprio Senhor Jesus ensinou. Assim 

sendo, veja a clareza com a qual Jesus refuta tais usuais 

conceitos sobre o propósito do trabalho: 

 

"Não trabalhem pela comida que se es-

traga, mas pela comida que permanece para 

a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes 

dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de 

aprovação." 

João 6:27 
 

Percebam como Jesus está claramente nos dizendo 

que nosso trabalho, esforço, labuta, empreendimento, in-

vestimento, deve ser não ao nosso "pão", sustento ou 

contas; mas que devemos empreender tudo o que somos 

em alcançar algo de valor muito mais elevado: a vida eter-

na! Ou a vida propriamente de Deus! 

Em outro lugar ele ensinou assim: 

 

"Não acumulem para vocês tesouros na 

terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e 

onde os ladrões arrombam e furtam. Mas 

acumulem para vocês tesouros no céu, onde 

a traça e a ferrugem não destroem, e onde os 

ladrões não arrombam nem furtam. Pois on-

de estiver o seu tesouro, aí também estará o 

seu coração. Os olhos são a candeia do cor-

po. Se os seus olhos forem bons, todo o seu 

corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos 

forem maus, todo o seu corpo será cheio de 

trevas. Portanto, se a luz que está dentro de 

você são trevas, que tremendas trevas são! 

Ninguém pode servir a dois senhores; pois 

odiará a um e amará o outro, ou se dedicará 
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a um e desprezará o outro. Vocês não podem 

servir a Deus e ao Dinheiro." (seria interes-

sante lerem até o verso 34) 

Mateus 6:19-24 
 

Observem como novamente Ele nos esta ensinando a 

buscarmos e estocarmos riquezas eternas e indestrutíveis, 

as quais, como vimos no outro verso, obteremos das Suas 

mãos. E, ao mesmo tempo demonstrando quão efêmero e 

frágil são as riquezas terrenas. O que para mim trás uma 

conclusão mais do que obvia sobre a qual delas devemos 

investir! Mas há um problema ... As riquezas celestiais 

são invisíveis, e para muitos parece como "dar um tiro no 

escuro"! 

Aqui, antes de continuarmos, gostaria de recomen-

dar; o que será de grande ajuda no nosso entendimento; a 

leitura do post "O Que Você Vê". (o próximo capítulo 

nesse livro) 

Desse modo, para muitos, uma pessoa que se dedi-

que somente para a obtenção de bens espirituais, possa 

parecer como quem está fora da realidade, em uma uto-

pia, enganado; e muitos outros dirão que é uma questão 

de interpretação, e que estou "viajando". Caso conheça 

bem a palavra, as escrituras; estou certo de que muitos 

versos podem vir à sua mente para justificar como propó-

sito ao trabalho obter coisas deste mundo, nosso sustento. 

O que quero considerar mais a frente... 

Caso julgue utópico terá também, acredito eu, que 

considerar a existência de Deus também utópica; ou pelo 

menos utópico que Jesus tenha pronunciado palavras da 

boca do próprio Deus! Caso tenha lido os versos 25 a 34 

do capítulo 6 de Mateus, terá percebido que "aquelas coi-

sas", comida e roupa  que acredito representarem a 

síntese de nossas necessidades  faladas no texto, são coi-
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sas das quais não nos compete buscar, mas que o Pai as 

trará a nós. Sim, se não nos tornarmos como "débeis"  cri-

ancinhas; de MANEIRA NENHUMA entraremos em Seu 

reino!! E quanto temor devemos ter, para não sermos pe-

dras de tropeço a elas... 

Na realidade é magnífico que seja assim! Deus nos 

criou de tal modo limitado, que podemos nos ocupar ape-

nas com uma só coisa por vez. Assim, ele nos tem liberado 

de todas as demais ocupações com o fim de estarmos ple-

namente livres para nos ocupar e trabalhar em Seu reino! 

Este é o propósito para o qual Ele nos criou: trazer Seu 

reino! E por isso mesmo, o Deus Todo-Poderoso nos tem 

dito para descansarmos de todos os outros afazeres, e nos 

concentrarmos com tudo o que temos e somos nisso! 

Confiando totalmente em Sua mais que eficiência; para 

lidar com o resto. 

Sua bondade e amor para conosco é de tal forma que 

é Seu desejo dar a nós, do melhor de tudo quanto possuí. 

Toda a terra e tudo o que nela há pertence a Ele, mas ver-

dadeiramente Ele também possuí uma "terra" a qual é 

muito melhor. E a tem disponibilizado a nós: Sua própria 

natureza: santa, amorosa, bondosa, gloriosa, na plena me-

dida de tudo quanto nos é possível "beber", absorver!  

Mas é verdade que aquilo pelo que trabalharmos isso 

mesmo é o que teremos. Deus em Seu caráter nos fez li-

vres para obtermos qualquer coisa que queiramos, e em 

Sua justiça nos dá exatamente aquilo pelo que temos tra-

balhado para obter. Portanto, se trabalharmos para 

obtermos coisas deste mundo, então essa será devidamen-

te nossa recompensa! E quão triste ela será. Mt 6:1-6 

Meus amados irmãos! A suma de tudo o que estou 

dizendo aqui é: Que se empreendermos e trabalharmos 

com o fim de construirmos o reino de Deus; essa mesma 

construção sobre a qual estivermos gastando nosso tempo 
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e esforços para construir, dela mesma participaremos. 

Todas as riquezas celestiais cujas quais o Pai fizer descer a 

este mundo por nosso intermédio, serão nossas! Não so-

mente por um tempo, como 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 

anos, etc, mas por toda a eternidade sem fim!!!  

Como nossos olhos precisam ser abertos para con-

templarmos tão imensa riqueza grandiosa e gloriosa!!! 

Que nosso amado Pai nos guarde da loucura de Esaú! As-

sim como grande é a recompensa, indescritível também 

será o choro e o ranger de dentes!  

Não mais te delongues. Apronta-te para a obra! Ar-

regaça as tuas mangas e vem! Já o gozo da Sua presença 

tem sido saboreado pelos Seus servos, e Ele conclama a 

todos que venham! Ao Seu canteiro, no qual há uma deli-

ciosa mesa posta, e que irá resultar no verdadeiro Paraíso 

para se habitar! 

 

Continua em "O Trabalho  Parte 2"... 

 

Jesus o Ungido seja com o seu espírito. Amém. 
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O Que Você Vê 

 

"Não acumulem para vocês tesouros na 

terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e 

onde os ladrões arrombam e furtam. Mas 

acumulem para vocês tesouros no céu, onde 

a traça e a ferrugem não destroem, e onde os 

ladrões não arrombam nem furtam. Pois on-

de estiver o seu tesouro, aí também estará o 

seu coração. Os olhos são a candeia do 

corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o 

seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus 

olhos forem maus, todo o seu corpo será 

cheio de trevas. Portanto, se a luz que está 

dentro de você são trevas, que tremendas 

trevas são! Ninguém pode servir a dois se-

nhores; pois odiará a um e amará o outro, ou 

se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês 

não podem servir a Deus e ao Dinheiro".  

Mateus 6:19-24 (recomendável ler até o 
verso 34) 

 
Gostaria neste post de estar analisando mais especi-

ficamente os versículos 22 e 23, em negrito. Tenho visto e 

ouvido muito ensino que acredito não se encaixar exata-

mente ao que Jesus realmente estava querendo dizer neles; 

e certamente isso trás consigo uma deficiência à mensa-

gem que Ele quer que apreendemos, produz prejuízo ao 
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nosso entendimento e, consequentemente, à nossa vida 

com Ele. 

Durante um tempo tive dificuldade para compreen-

der o que Jesus estava querendo dizer, até que um dia tive 

um entendimento que acredito ser o mais justo ao ensino 

e à mente do Senhor. Acredito que o problema esteja em 

primeiro lugar em que os próprios tradutores das Escritu-

ras, por não terem também tido um acurado 

entendimento sobre o assunto, fizeram sua tradução de 

um modo que não ajuda muito. Mas também é verdadeiro 

que Jesus ensinava usando palavras de Sua própria sabe-

doria que por si mesmas são divinamente poéticas, 

podendo ser desvendadas unicamente por Ele mesmo. 

Tendo boa consciência de que seu significado me foi reve-

lado por Ele mesmo, irei transmitir conforme me foi 

dito...  

Quando Jesus diz "se seus olhos forem bons", a pri-

meira ideia que temos em relação à palavra 'bom' é no 

sentido de bondade, e assim associamos que Jesus estives-

se falando para termos olhos bondosos e tal. Mas ainda 

que sim, ele queira isso, não é esse o seu sentido mais 

"bruto", "cru" e primeiro. Não, de fato acredito que o lite-

ral e imediato sentido o qual estava se referindo ao dizer 

bom é como significando "saudável" ou "que funciona 

bem". 

A segunda coisa que também precisa ser equalizada, 

ajustada, tendo também em mente o significado de bom 

no contexto é; da mesma forma, o entendimento que te-

mos da ideia associada a corpo e luz nesse texto. Quando 

Ele diz "os olhos são a candeia do corpo", ou "a luz do 
corpo"; o que literalmente Ele quer dizer é que através dos 

olhos é que todo o corpo enxerga; e por isso não está em 

trevas ou escuridão. Este modo de falar como foi traduzi-

do nos parece um tanto estranho e de fato não usual aos 
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nossos dias. Mas obtive ajuda para entender tal falar, com 

a linguagem do antigo testamento. Como por exemplo:  

 

"E aconteceu que, como Isaque enve-

lheceu, e os seus olhos se escureceram, de 

maneira que não podia ver..." 

Gênesis 27:1a 
 

Repare bem! É dito que os olhos de Isaque "escurece-
ram", não no sentido de que a cor dos olhos tornou-se 

escura ou preta; mas que devido à sua velhice a sua visão 

escureceu, ou seja, estava enxergando mal, com deficiên-

cia. Aplicando essa mesma percepção e linguagem às 

palavras de Jesus, juntamente com o significado de  bom 

nelas, vou parafraseá-las abaixo, de modo a ajudar em sua 

compreensão: 

 

"Os olhos são os que dão visão ao cor-

po. Se os teus olhos funcionarem bem, todo 

o seu corpo será bem guiado por sua visão. 

Mas se os seus olhos funcionarem mal então 

todo o seu corpo estará desnorteado. Portan-

to, se a visão que possuem por dentro for 

cega, quão grande cegueira será!" 

 

Entendem! Vejam só como esse entendimento se 

aplica tão maravilhosamente bem ao ensino que Jesus es-

tava dando! Ele estava dizendo aos discípulos sobre dois 

tipos de riqueza: a terrena e a celestial. E os estava incen-

tivando/ordenando a que acumulassem para eles próprios 

as riquezas celestiais. Mas a realidade é que tais riquezas 

são invisíveis aos nossos olhos naturais, e caso nossa vida 

seja dirigida/guiada por eles, os olhos naturais, iremos 

buscar as riquezas que vemos, ou seja, as terrenas. Se, por 
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outro lado, tivermos olhos espirituais e realmente esti-

vermos enxergando as riquezas eternas que Deus tem para 

nós, então, nossos olhos espirituais guiarão todo o nosso 

corpo, para que todo ele se empenhe e esteja corretamente 

direcionado para adquirir e acumular tais riquezas imar-

cescíveis. Desse modo, aquilo que vemos é que nos será 

precioso, será nosso tesouro; e nosso coração, que está 

relacionado com o cerne e as fontes de nossa vida, será 

então cativado e impulsionado por isso.  

Muitos dizem estarem buscando as coisas celestiais, 

mas na realidade, na pratica de suas vidas, nas obras de 

suas mãos, o caminho dos seus pés, são para 'as coisas que 

se veem'. Para esses a palavra do Senhor é "quão grandes 
trevas serão"! 

Desse modo ele estabelece apenas dois caminhos; ou 

iremos servir a um Senhor invisível com riquezas invisí-

veis, ou seremos servos de um senhor visível que possui 

riquezas visíveis! Realmente somente a graça e a miseri-

córdia de Deus nos fará trabalhar e investir em um ganho 

que por hora, talvez não estejamos vendo. Mas à medida 

que por Sua grande bondade nos concede ver algo celesti-

al; nossa convicção se torna tal, que as demais coisas 

quando comparadas com os verdadeiros bens; são então 

reputadas como "lixo"! 

Que o nosso amado e precioso Senhor ilumine os 

olhos do seu coração, para compreender e já hoje experi-

mentar as excelentes riquezas dos Seus tesouros eternos! 

Com o fim de que cada, até mesmo pequeno movimento, 

ou respiração de nossos corpos, seja para Ele e para a gló-

ria do Seu bendito reino! 

 

 

Recomendo a leitura da postagem (capítulo nesse li-

vro) "O Trabalho", diretamente relacionada com essa. 
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Na paz Dele.  

Amém. 
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O Trabalho – Parte 2 

 

Bem, um assunto tão amplo e significativo como esse 

me rendeu mais palavras do que previa rsrs... Além de ser 

realmente delicado por estar diretamente relacionado com 

uma parte do nosso ser que exerce uma poderosa deman-

da e suplica em nós: nossas preocupações com as nossas 

necessidades. 

Na primeira postagem sobre o trabalho, procurei 

abordar o que considero como o mais essencial sobre o 

mesmo: a natureza do trabalho, propósitos e recompensa. 

Pensar em que Deus esta trabalhando, e então, nos esti-

mular a segui-Lo e nos unir a Ele em Seu 

empreendimento. Mas há algo relacionado ao trabalho, 

que é de grande importância, que não cheguei a abordar e 

explicar e o estarei fazendo agora. Preferi criar outro post 

para que o primeiro não ficasse demasiadamente grande. 

 

No post anterior enunciei a ideia de que alguns po-

deriam considerar como utópico e não prático, a ideia e 

caminho de se trabalhar única e exclusivamente para ob-

ter bens espirituais, e não os materiais. E, como disse, há 

outros que bem sei possuem embasamento bíblico para 

afirmarem que o trabalho para obter bens materiais é bí-

blico e honrado. Sei que sinceramente e honestamente o 

afirmam de boa consciência. Sim, estou certo de que é 

extremamente importante pensarmos sobre isso e irmos 

até o Senhor para conhecermos Seu coração nisso! 
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Primeiramente, é preciso deixar claro que sim! Não 

existe nenhuma proibição bíblica em um trabalho remu-

nerado, para se ganhar dinheiro. Antes, vemos realmente 

Paulo exortando alguns irmãos de Tessalônica a procede-

rem assim: 

 

"Agora àqueles que são assim, ordena-

mos e exortamos no Senhor Jesus o Ungido, 

que trabalhem sem perturbar os outros, e 

consigam dinheiro para pagarem pela comi-

da que comem." (tradução livre da versão 

"The Father's Life")  

2 Tessalonicenses 3:12 
 

Mas, percebam que ao se entender o contexto em 

que Paulo deu tal ordem; veremos que tal atitude foi exi-

gida, devido primeiramente ao comportamento de certos 

irmãos em Tessalônica, que na realidade não queriam tra-

balhar, os quais até mesmo estavam criando confusão e 

fofocas. O trabalho para se conseguir comida, suprimen-

tos básicos, nos trás preciosos ensinos sobre o caráter de 

Deus sobre o qual falamos no primeiro post. Podemos 

perceber que mesmo para obtermos coisas materiais, 

mesmo as mais básicas como alimento e vestes, precisa-

mos exercer trabalho e haverá uma labuta e uma fadiga! 

Somos então ensinados por tal realidade terrena que, caso 

queiramos obter algum lucro no mundo que há de vir; 

indubitavelmente o será com muito trabalho e "fadiga". A 

segunda questão relacionada ao trabalho de remuneração 

terrena, essa um tanto mais nobre, é para testemunho dos 

que estão de fora. 

Para aquelas pessoas que não conhecem as riquezas 

eternas, os homens e mulheres que dedicam suas vidas a 

elas, tais riquezas invisíveis, são desprezados aos seus 
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olhos, já que verdadeiramente não podem atribuir valor 

ao ganho que estão perseguindo. Repare bem! Isso esta 

intrinsecamente relacionado com as motivações reais de 

Paulo ter trabalhado para ser recompensado com dinhei-

ro, secularmente, como dizemos (veja sua própria 

explicação em 1Co 9). O que movia seu coração era o pro-

fundo desejo de alcançar pessoas para as boas novas sobre 

Jesus e Seu reino. Mas como enviado que foi aos gentios  

o que poderíamos considerar como os que não conhecem 

a Jesus em nossos dias  identificou-se com os gentios, e 

se humilhou, à maneira terrena dos gentios trabalharem, 

para alcançarem coisas terrenas; já que de fato, nada mais 

podem enxergar. Como Jesus disse: "porque todas estas 
coisas os gentios procuram". Portanto, de fato, seu traba-

lho/oficio com tendas, que lhe rendia um dinheiro/lucro; 

na realidade era com o propósito de ganhar pessoas para 

Deus, construir a verdadeira Tenda, com o fim de Lhe 

agradar, e acumular para si e seus irmãos: riquezas eter-

nas!!  

Tendo entendido esses dois justos motivos para se 

trabalhar por coisas desse mundo; os quais são; não o ob-

jetivo final, mas sim tutores, meios para se alcançar o 

verdadeiro. Finalizaremos então, o que confirmará o que 

tenho dito desde o inicio, que, tendo assim perseguido 

recursos a partir dos dois motivos anteriores; surge então 

um terceiro, que é pensarmos em como iremos então: Dis-

tribuir os dividendos? Investir os rendimentos? 

Vai perceber pelos textos que irei colocar abaixo, 

que até mesmo nisso somos chamados, e temos verdadei-

ramente a possibilidade, de obtermos gloriosas virtudes 

de Seus tesouros eternos!! 

 

Então Jesus disse ao que o tinha convi-

dado: "Quando você der um banquete ou 
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jantar, não convide seus amigos, irmãos ou 

parentes, nem seus vizinhos ricos; se o fizer, 

eles poderão também, por sua vez, convidá-

lo, e assim você será recompensado. Mas, 

quando der um banquete, convide os pobres, 

os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será 

você, porque estes não têm como retribuir. 

A sua recompensa virá na ressurreição dos 

justos". 

Lucas 14:12-14 
 
Jesus olhou para ele e o amou. "Falta-

lhe uma coisa", disse ele. "Vá, venda tudo o 

que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e 

você terá um tesouro no céu. Depois, venha 

e siga-me". Diante disso ele ficou abatido e  

afastou-se triste, porque tinha muitas rique-

zas. 

Marcos 10:21,22 
 

Perceba como Jesus está ensinando que ao utilizar-

mos os recursos que temos em mãos, para abençoar com 

estes pessoas que não nos poderão recompensar com di-

nheiro; que a nossa recompensa será algo extremamente 

mais precioso, que nos será dada diretamente por Deus no 

que ele chamou de "ressurreição dos justos". Veja também 

como na conhecida passagem sobre o jovem que possui 

muitas propriedades, bens, Jesus lhe disse como, se o tal 

jovem aplicasse corretamente seus recursos; nesse caso 

Jesus falou para doar TUDO; que isso lhe garantiria um 

tesouro no céu, certamente imensamente mais glorioso do 

que tudo quanto possuía neste mundo. A questão de Jesus 

ter dito TUDO está relacionado com a palavra "amou" da 

primeira frase o que ficará mais claro com os versos que 
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iremos ver a frente. Infelizmente para o tal jovem; foi-se 

embora triste como muitos de nós muitas vezes...  

 

O Rei responderá: Digo-lhes a verdade: 

o que vocês fizeram a algum dos meus me-

nores irmãos, a mim o fizeram. 

Mateus 25:40 
 
Portanto, enquanto temos oportunida-

de, façamos o bem a todos, especialmente 

aos da família da fé. 

Gálatas 6:10 
 
Quem recebe um profeta, porque ele é 

profeta, receberá a recompensa de profeta, e 

quem recebe um justo, porque ele é justo, 

receberá a recompensa de justo. E se alguém 

der mesmo que seja apenas um copo de água 

fria a um destes pequeninos, porque ele é 

meu discípulo, eu lhes asseguro que não 

perderá a sua recompensa. 

Mateus 10:41,42 
 
Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza 

deste mundo ímpio para ganhar amigos, de 

forma que, quando ela acabar, estes os rece-

bam nas moradas eternas. 

Lucas 16:9 
 
Não que eu esteja procurando ofertas, 

mas o que pode ser creditado na conta de 

vocês. 

Filipenses 4:17 
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Os versos acima demonstram que além dos nossos 

investimentos serem direcionados aos pobres, há um de 

ainda maior lucro. Refere-se ao investimento feito aos que 

são da fé, ou seja, nosso irmão(ã) e também do próprio 

Senhor; dos quais nos parece haver um "plus" quando os 

abençoamos. Jesus ainda associa a recompensa à pessoa a 

qual abençoamos; se profeta, recompensa de profeta; se 

justo, recompensa de justo, etc. Veja como em Lucas 16 

há um vislumbre sobre certos aspectos da recompensa: 

"recebam nas moradas eternas". Mas não! Não são man-

sões celestiais cheias de guloseimas!! Na realidade se 

estudar a Palavra entenderá que as moradas eternas se 

referem aos nossos corpos ESPIRITUAIS que receberemos 

na ressurreição. Assim sendo, acredito que, os amigos que 

fizermos com tais riquezas do mundo ímpio, irão parti-

lhar conosco da vida de Deus (que é devidamente as 

riquezas eternas a que nos referimos) dentro deles nos 

dias da eternidade. E, à semelhança de Paulo, os verdadei-

ros homens de Deus não estarão buscando ofertas, mas se 

alegrarão pelo fato de que por elas; Deus irá recompensar 

os ofertantes naquele Dia, conforme Sua fidelidade. 

 

Jesus sentou-se em frente do lugar on-

de eram colocadas as contribuições, e 

observava a multidão colocando o dinheiro 

nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam 

ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre 

chegou-se e colocou duas pequeninas moe-

das de cobre, de muito pouco valor. 

Chamando a si os seus discípulos, Jesus de-

clarou: "Afirmo-lhes que esta viúva pobre 

colocou na caixa de ofertas mais do que to-

dos os outros. Todos deram do que lhes 
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sobrava; mas ela, da sua pobreza, deu tudo o 

que possuía para viver". 

Marcos 12:41-44 
 
Lembrem-se: aquele que semeia pouco, 

também colherá pouco, e aquele que semeia 

com fartura, também colherá fartamente.  

2 Coríntios 9:6 (recomendável a leitura 
dos capítulos 8 e 9) 

 
Para completarmos o entendimento sobre tais apli-

cações, é preciso entender a avaliação de Deus em relação 

às proporções. No interessante caso da viúva percebemos 

como que em Seus cálculos, os valores da aplicação não 

estão relacionados à quantidade absoluta, mas sim pro-

porcionalmente ao quanto que cada um possui  

patrimônio. Assim Jesus categoricamente afirmou: "mais 
do que todos os outros"; ainda que em valores absolutos 

tenha sido uma 'mixaria'. Olhando então como Deus olha, 

percebemos então uma segunda lei em relação à adminis-

tração dos Seus recursos (mesmo os terrenos) que por um 

momento coloca em nossas mãos a fim de nos provar; que 

a colheita da recompensa daquele Dia, será então direta-

mente proporcional a semeadura, não dos valores 

absolutos, mas à proporção do montante que temos. 

 

Quero concluir irmãos com o desejo que cada um de 

nós creia em Deus! Pela sua vida, suas atitudes, demons-

trará se crê, ou se as palavras Dele não são verdadeiras 

para você; o que seria o mesmo de chamá-lo de mentiroso. 

Não que haja qualquer capacidade em nós para crermos 

amados irmãos, pois é sim "impossível aos homens"! Mas 

se o buscarmos de todo o nosso coração e confiarmos to-

talmente em Sua bondade e fidelidade; Ele mesmo nos 
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encherá de Seu poder santo a fim de passarmos pelo "fun-
do da agulha" e obtermos riquezas infindáveis e eternas 

junto do nosso amado Senhor!!  

 

Quero lembra-lo, de que não teremos uma segunda 

chance, hoje é o dia da salvação, da decisão; e Ele te diz 

venha! Não tenha medo! Toda a terra é minha, diz o Se-

nhor, e tudo quanto nela há! Sou Seu Pai e você é Meu 

filho! 

 

Que Deus tenha misericórdia de nós! 

 

No Ungido. 

Paz.  
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Perseguição Espiritual 

 

Recentemente tenho perguntado a Deus o motivo de 

enfrentarmos tantas lutas nesta vida. Também tenho me-

ditado sobre a impressão que tenho de que algumas 

pessoas que evidentemente não têm a vida sujeita a Ele 

estão aparentemente tranquilas.  

Creio que parte da resposta à primeira pergunta está 

em 2 Timóteo 3:12 onde diz, "E na verdade todos os que 
querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perse-
guições". Hoje no Brasil não somos tão perseguidos 

fisicamente por outras pessoas quanto no tempo de Paulo. 

Porém, tem outro trecho da bíblia onde diz, "Não é contra 
carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os 
principados, contra as potestades, contra os príncipes do 
mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da ini-
quidade nas regiões celestiais." Efésios 6:12 

Então, creio que isto explica muito bem nossa atual 

situação de batalhas frequentes e intensas, mas muitas 

vezes interiores ou "invisíveis", que geralmente não pare-

cem ter um motivo muito aparente. Frequentemente as 

batalhas acontecem sem que haja uma oposição física e 

humana, algo tangível aos nossos sentidos naturais tão 

limitados. 

Estas batalhas se apresentam nas dificuldades do dia 

a dia, pressões e opressões emocionais, dificuldades rela-

cionais, problemas financeiros, de saúde, tentações, e 
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muitas outras batalhas que enfrentamos com frequência 

na nossa caminhada diária com o Senhor.  

Muitas vezes é até difícil para nós aceitarmos estas 

situações e dificuldades nas nossas vidas, e isso acontece 

porque nós achamos que ao seguir o Senhor seríamos li-

vres de todos os problemas. Porem, isto não é a verdade, 

nem a real experiência daqueles que O conhecem e bus-

cam a Sua presença. A exortação de 2 Timóteo é para 

todos, "TODOS os que querem viver piamente em Cristo 
Jesus padecerão perseguições." Não "alguns", nem "mui-

tos", mas de fato "TODOS" que querem viver de forma 

agradável ao Senhor terão estas batalhas.  

Na verdade a própria falta destas batalhas por tempo 

prolongado deveria ser motivo de uma sincera busca ao 

Senhor para verificar se estamos de fato o seguindo de 

forma efetiva e viva. Isto é muito contrário à nossa lógica 

carnal e ao nosso desejo natural para paz e tranquilidade 

nas nossas vidas. Deus nos prometeu paz sim, mas "a paz 
de Deus, que está além da compreensão humana". (Fili-

penses 4:7) Ou seja, uma paz apesar das circunstâncias, 

batalhas, e perseguições, não por causa da ausência delas. 

Uma paz que o homem não entende olhando com os olhos 

naturais. 

Parece que os maus estão vivendo em paz e ficamos 

frustrados com isto, mas achamos um consolo no versícu-

lo seguinte de 2 Timóteo. Nós temos dificuldades, "Mas os 
homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando 
e sendo enganados." 2 Timóteo 3:13. Padecemos persegui-

ções sim, mas nossas dificuldades serão usadas pelo 

Senhor em sua graça para nos transformar, ensinar, puri-

ficar e nos preparar para a sua vinda. Ao contrário disto 

os "homens maus e impostores" (os que fingem ser algo 

que não são) "irão de mal a pior". Isto acontece tanto nos 

dias de hoje, quanto no retorno do nosso Senhor. No de-
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correr do tempo eles acabam ficando mal como fruto 

(consequência) dos próprios atos como diz em Gálatas 

6:7-8, mas no futuro eles vão ficar verdadeiramente "na 

pior" diante do trono de Jesus quando a sua justiça e juízo 

forem plenamente manifestos. 

Nós, porém, temos a expectativa que a "nossa leve e 
momentânea tribulação produz em nos cada vez mais um 
eterno peso de glória" 2 Coríntios 4:17. "Considero (pois) 
que os nossos sofrimentos atuais não podem ser compa-
rados com a glória que em nós será revelada!" Romanos 

8:18. Portanto, as tribulações e angústias só são "leves e 
momentâneas" quando comparadas ao "eterno peso de 
gloria"! Se somente olhamos o momento de agora, sem 

uma revelação da obra misteriosa de Deus, de fato as tri-

bulações ficam pesadas, prolongadas e insuportáveis.  

Isto nos leva a outra pergunta: porque tanta batalha? 

Creio que tem dois motivos principais. O primeiro é que 

Deus permite porque nós precisamos deste calor de tribu-

lação para sermos purificados como prata ou ouro, para 

operar este "eterno peso de glória". Precisamos ser prepa-

rados para a vinda do Senhor, para que sejamos achados 

sem mácula e sem ruga, totalmente agradáveis a Ele. 

Mas tem outro motivo que creio que muitas vezes fi-

camos sem compreender. Temos um forte indício deste 

motivo no versículo que citamos acima, "Não é contra 
carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os 
principados, contra as potestades, contras os príncipes do 
mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da ini-
quidade nas regiões celestiais." Efésios 6:12 

Aqui descobrimos o fato que estes seres que estão lu-

tando ou militando contra nós são "os principados... as 
potestades... os príncipes... as hostes espirituais da iniqui-
dade nas regiões celestiais." Isto nos traz um 

entendimento sobre vários aspectos dos nossos adversá-
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rios, o primeiro é que são "hostes", ou seja , MUITOS. E 

não usa somente o termo "hostes" como também descreve 

muitos "tipos" de adversários, isto também deixa aparente 

que são numerosos. Outra ênfase deste trecho é o fato de 

que são "hostes espirituais da iniquidade nas regiões ce-
lestiais". Ou seja, apesar de muitas vezes nossas lutas se 

manifestarem aqui neste mundo em diversas formas apa-

rentemente "naturais", muito frequentemente a fonte 

destas lutas e opressões é espiritual.  

É muito comum enfrentarmos grandes dificuldades 

ao fazermos coisas aparentemente simples, como tirar 

carteira de motorista, fazer algum curso, trabalhar, se re-

lacionar com outras pessoas, entre muitas outras. Fico 

frequentemente maravilhado como alguma coisa aparen-

temente tão comum, tão básica, tão "simples", pode ás 

vezes se tornar tão cheia de complicações e dificuldades 

inesperadas. Às vezes é quase palpável a influência espiri-

tual em dificultar as coisas, às vezes é sentido somente 

como uma opressão, e outras vezes a influencia espiritual 

pode passar despercebido em meio à luta. Porém, seja 

qual for o "sentimento" da hora, muitas vezes sofremos 

uma forte influência espiritual nas nossas vidas diárias.  

Mas porque tanta oposição da parte deles? Será por-

que eles têm um ódio muito grande por nós sermos filhos 

de Deus? Certamente isto é um fator, mas creio que ha 

outro motivo ainda maior. Este motivo começa a ser reve-

lado no mesmo trecho citado anteriormente, quando fala 

dos títulos destas autoridades, "os principados... as potes-
tades... os príncipes..", todos estes são nomes ou "títulos" 

que se referem a algum tipo de governo ou reinado. Tam-

bém quando o próprio Senhor se referiu a Satanás ele o 

chamou de "o príncipe deste mundo". (João 14:30)  

Apesar de termos no mundo muitos "governos" hu-

manos e muitos países, sobre todos eles tem um reinado 
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espiritual que influencia fortemente tudo o que acontece 

aqui no mundo físico. Não posso explicar exatamente a 

dimensão deste reinado espiritual, nem a exata função dos 

espíritos malignos, mas creio que é muito importante en-

tendermos que "pertencemos a Deus, embora o mundo 
inteiro esteja debaixo do poder do Maligno." 1 João 5:19. 

Este mundo, seu príncipe maior, e grande parte (se não 

todo) o seu governo espiritual é não somente corrupto, 

como também contra tudo que é do Senhor e todos que o 

querem seguir. 

Mas porque estes seres espirituais importam tanto? 

Creio que um dos motivos maiores está em um dos nossos 

chamados. Muitas vezes não sabemos ou não nos lembra-

mos deste chamado, mas todos que recebem a vida do 

Senhor estão também convidados a participarem do SEU 

reino! 

A bíblia diz, "Ao que vencer, e ao que guardar as mi-
nhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as 
nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do 
modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como 
eu recebi autoridade de meu Pai" Apocalipse 2:26-28. E 

também, "Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente 
comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o 
Espírito diz!" Apocalipse 3:20-22. 

Estas são promessas muito preciosas! Mas aqui tam-

bém achamos a semente que gerou tanto conflito entre 

nós e o atual governo espiritual deste mundo das trevas. 

Nós somos chamados para reinar com Cristo, e isto gera 

um grande conflito porque já tem seres reinando, e eles 

não estão querendo perder os seus lugares.  

Note o chamado nos dois trechos de Apocalipse que 

lemos onde a promessa é "ao que vencer". Vencer o que? 

Vencer a tentação, a batalha contra a nossa própria natu-
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reza carnal, e a influencia destes seres espirituais do mal 

nos lugares celestiais! 

Tem um reino em jogo, isto sim é motivo de briga! 

Nós podemos estar ignorantes do que se trata, o que te-

mos a vencer ou perder, mas estes seres espirituais não 

são bobos, eles sabem muito bem o que está em jogo.  

Também toda a natureza está sabendo deste combate 

e, "a criação aguarda com ardente expectativa a revelação 
dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita a 
vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que 
a sujeitou, na esperança de que também a própria criação 
há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liber-
dade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que 
toda a criação, conjuntamente, geme e está com dores de 
parto até agora; e não só ela, mas até nós, que temos as 
primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, 
aguardando a nossa colocação como filhos maduros, a 
saber, a redenção (também) do nosso corpo." Romanos 

8:19-23 

Atualmente é uma batalha invisível, a vitória tam-

bém é na maioria das vezes invisível e interior por 

enquanto. Mas "Temos, porém, este tesouro em vasos de 
barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não 
da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não an-
gustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, 
mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 
trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que 
também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos; 
pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte 
por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se 
manifeste em nossa carne mortal."  2 Coríntios 4:7-11 

Apesar de a batalha ser invisível, e a vitória (ou der-

rota) interior; é de extrema importância. (É invisível na 

maioria das vezes por causa do atual "vaso de barro" que 
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se refere ao nosso corpo mortal, e impede todos, inclusive 

nós, de vermos com clareza o que está acontecendo dentro 

de nós. A obra interior que Deus esta fazendo em nós por 

meio de nossa rendição a Ele.) Porem, na vinda do Senhor 

receberemos o nosso corpo glorificado, e a obra interna 

que Ele está realizando vai ser exposta ao mundo, e a sua 

vitória sobre as forças do mal será manifesta para todo o 

universo! Aleluia! 

Por isto tem tanta ênfase nos trechos que lemos so-

bre a necessidade de vencer, vencer o maligno, "O vosso 
adversário, o Diabo, (quem) anda em derredor, rugindo 
como leão, e procurando a quem possa tragar"  1 Pedro 

5:8. A oposição dele é ativa e consciente, nós precisamos 

ser também ativos em buscar o auxílio do Senhor e cons-

cientes daquilo que esta em jogo. Fazemos isto não 

confiando em nossas próprias forças, mas naquele que 

ressuscitou dos mortos. "E, se o Espírito daquele que dos 
mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele  que dos 
mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também 
os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós 
habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne 
para vivermos segundo a carne; porque se viverdes segun-
do a carne, haveis de morrer; mas, se pelo Espírito 
mortificardes as obras do corpo, vivereis."  Romanos 8:11-

13 

"O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que 
somos filhos de Deus; e, se somos filhos, também somos 
herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo; se é 
certo que com ele padecemos, para que também com ele 
sejamos glorificados." Romanos 8:16-17 

Este direito de herdar o reino é um direito nosso, 

desde que não vendamos este direito como o Esaú vendeu 

o seu direito de primogenitura. "E ninguém seja devasso, 
ou profano (imoral) como Esaú, que por uma simples re-
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feição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem 
sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi 
rejeitado; porque não achou lugar de arrependimento, 
ainda que o buscou diligentemente com lágrimas." "Pelo 
que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, 
retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agrada-
velmente, com reverência e temor." Hebreus 12:15-16 e 

28. 

Então assim começa a ficar claro o porque deste 

combate. Os nossos inimigos estão tentando fazer com 

que não herdemos o reino, que não entremos para parti-

cipar daquilo para o qual o Senhor esta nos chamando. 

Eles tentam impedir não somente para nos privar deste 

privilégio, mas porque enquanto eles estão sendo vitorio-

sos sobre nós, nos fazendo desanimar, desistir, tropeçar, 

ficar com raiva de Deus, etc., eles estão ganhando. E en-

quanto eles estão nos vencendo os seus lugares estão 

seguros, por isto que eles lutam! 

Atualmente o diabo é aquele "o qual (esta) diante do 
nosso Deus" nos "acusando dia e noite" Apocalipse 12:10. 

O inimigo faz isto justamente na tentativa de demonstrar 

que ele e seus aliados estão nos vencendo, que eles ainda 

têm o direito de permanecer no lugar deles de autoridade 

e poder. O nosso papel diante deste combate é, "Final-
mente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes 
permanecer firmes contra as ciladas do Diabo; pois não é 
contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim con-
tra os principados, contra as potestades, conta os 
príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espiri-
tuais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto tomai 
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia 
mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes."  Efésios 

6:10-13 
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Precisamos buscar a ajuda do Senhor, colocar toda a 

"armadura" dele, e o obedecer em todas as coisas. E final-

mente, "havendo feito tudo, permanecer firmes."  Ou seja, 

depois de fazer tudo, obedecer ao Senhor plenamente, 

precisamos "segurar a onda" com a sua ajuda, e confiar no 

seu propósito e poder. Com o seu auxílio conseguimos 

vencer em meio e através de todas as lutas que passamos. 

Em todas as dificuldades da nossa vida que são levantadas  

para nos derrubar o nosso Senhor pode tirar proveito. 

Aquilo que era para nos tirar do caminho e do relaciona-

mento com Ele pode servir para estreitar este 

relacionamento e nos fundamentar cada vez mais nele, SE 

nós nos rendemos a Ele em todas as circunstâncias. Ele já 

venceu, "Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporal-
mente, armem-se também do mesmo pensamento (se 
preparam mentalmente), pois aquele que sofreu (sofre) 
em seu corpo rompeu (rompe) com o pecado."  1 Pedro 4:1  

E porque os que não obedecem ao Senhor e não an-

dam nos seus caminhos às vezes parecem ter uma vida 

mais tranquila? É porque eles não são um perigo para Sa-

tanás e seu reinado, o inimigo já sabe que são derrotados 

e inaptos para reinar com Cristo, então se preocupa me-

nos com eles. Isto as vezes parece atraente, mas eles têm o 

próprio fruto da desobediência deles como disciplina nes-

ta vida (e a promessa de julgamento futuro). Às vezes os 

frutos demoram um pouco mais para vir, mas os rebeldes 

acabam com a vida toda embaraçada, cheios de problemas 

e sem nenhum consolo. Nós, por outro lado, temos as lu-

tas no dia a dia, "Mas a vereda dos justos é como a luz da 
aurora que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito."  

Provérbios 4:18 

"Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitorio-
samente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo 
lugar a fragrância do seu conhecimento; porque para Deus 
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somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e 
os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte 
(que os que não querem seguir a Cristo vejam através de 
nós o chamado para morrer para nós mesmos que vive-
mos no dia a dia e isto não os agrada); mas para aqueles, 
fragrância de vida (por outro lado os nossos irmãos vejam 
um pouco do caráter e graça de Deus em meio as nossas 
lutas e isto os encoraje). Mas quem é suficiente para isto?" 

2 Coríntios 2:14-16 

Realmente, quem é suficiente para isto?? Nós nos 

sentimos tão fracos, falhos, e burros diante de tudo isto. 

Mas o seguinte trecho me encoraja muito, "Ora, vede, ir-
mãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios 
segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos 
os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus esco-
lheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios; 
e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir 
as fortes; e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e 
as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as 
que são; para que nenhum mortal se glorie na presença de 
Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós 
foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e 
redenção; para que, como está escrito: Aquele que se glo-
ria, glorie-se no Senhor." 1 Coríntios 1:26-31 

Ele nos escolheu, justamente porque nada somos, 

para por nosso intermédio derrotar os atuais principados 

e potestades que são infinitamente mais inteligentes e for-

tes que nós, e assim demonstrar o SEU poder, a SUA 

sabedoria, a SUA humildade, e o SEU amor para conosco.  

Uma visão do futuro: 

"E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vesti-
da do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa  
de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, 
gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para 
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dar a luz. (Lembra-se das dores de parto sobre a qual fa-

lamos antes?) Viu-se também outro sinal no céu: eis um 
grande dragão vermelho (Satanás) que tinha sete cabeças 
e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas; a sua 
cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e 
lançou-as sobre a terra; e o dragão parou diante da mu-
lher que estava para dar a luz, para que, dando ela a luz, 
lhe devorasse o filho. E deu a luz um filho, um varão que 
há de reger todas as nações com vara de ferro; e o seu fi-
lho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a 
mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar prepara-
do por Deus, para que ali fosse alimentada durante mil 
duzentos e sessenta dias. Então houve guerra no céu: Mi-
guel e os seus anjos batalhavam contra o dragão (Satanás). 
E o dragão (Satanás) e os seus anjos batalhavam, mas não 
prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu.  
(Quando chegou o filho varão, Miguel e seus anjos têm o 

direito de lançar o diabo e seus anjos fora, pois eles não 

têm mais lugar! Chegaram os substitutos deles.) E foi pre-
cipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama 
o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; foi precipi-
tado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. 
Então, ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é 
chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a 
autoridade do seu Cristo; porque já foi lançado fora o 
acusador de nossos irmãos (Satanás), o qual diante do 
nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo 
sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram 
(a vida reta que viveram); e não amaram as suas vidas até 
a morte." Apocalipse 12:1-11 

(O filho varão são "eles", ou seja, um conjunto de to-

dos os filhos de Deus que através das épocas tem se 

submetido ao Senhor plenamente, e através Dele ganham 

a batalha contra os principados e potestades. Eles fizeram 
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isto não tendo pena deles mesmos, mas se entregando até 

a morte com confiança no seu Senhor!) 

 

Amém! 

 

Que Deus os abençoe!" 
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A Rebeldia Oculta  

(Contra Deus) 

 

É fácil achar que estamos na obediência e submissão 

a Deus se temos uma vida "regrada" sem bebedeira, pega-

ção, e outros pecados mais aparentes. Porém existe 

também um tipo de rebeldia muito comum, a rebeldia 

oculta. 

Isto é quando andamos por nosso próprio entendi-

mento, tomamos as decisões segundo nossos próprios 

desejos ou pensamentos e não pelo Espírito. Este tipo de 

rebeldia muitas vezes fica como algo oculto porque nós 

mascaramos a coisa (até para nós mesmos) conduzindo 

nossas vidas conforme uma "Ética Cristã". Evitamos os 

pecados mais óbvios e superficiais e nos justificamos di-

ante da sociedade, a igreja, e nossa própria consciência, 

passando a impressão que estarmos "bem" com Deus. 

Porem, o chamado de Deus é muito além de não 

cometer os "pecados mais grosseiros". Ele quer que nós 

andemos segundo o seu Espírito em tudo, até nas coisas 

mais simples da vida. E quando nos recusamos a seguir a 

Sua orientação, por mais simples e "banal" que seja, esta-

mos em rebeldia contra Ele. 

"Confie no Senhor de todo o seu coração e não se 
apoie em seu próprio entendimento; reconheça (obedeça) 
o Senhor em TODOS os seus caminhos, e ele endireitará 
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as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos; 
tema o Senhor e evite o mal." Provérbios 3:5-6 

"Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que 
não mais andeis como andam os gentios, na inutilidade da 
sua mente, obscurecidos no entendimento, separados da 
vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do 
seu coração" Efésios 4:17-18 

Infelizmente, falo desta rebeldia oculta com muita 

propriedade. Isto apesar do fato que sempre tive uma vida 

relativamente "regrada" e aprovada pela maioria dos meus 

irmãos em Cristo e até por mim mesmo muitas das vezes. 

Porém, encontro em mim muito da natureza carnal ainda, 

e "...o pensamento controlado por aquela parte de nós que 
é humana e pecadora está contra Deus. Esta natureza se 
recusa a obedecer à lei (e a direção) de Deus e, de fato, 
não é capaz de a ela obedecer. As pessoas que são gover-
nadas por aquela parte de nós que é humana e pecadora 
não podem agradar a Deus." Romanos 8:7-8 

Vejo o agir desta natureza carnal ainda com fre-

quência demais! Posso não fornicar, adulterar, matar, 

roubar, xingar, e muitas outras coisas. Mas,  se quando 

Deus pelo seu Espírito esta me levando a gastar tempo 

com meus pais, e eu prefiro (e então escolho) estar na in-

ternet ou fazendo outra coisa, assim estou em rebeldia 

contra Ele. Uso este exemplo tão comum para demonstrar 

a facilidade que eu tenho (e muitos de nós temos) de ser 

um rebelde de forma escondida. Não é nem uma questão 

"moral", ficar na internet não é pecado por si só, mas 

quando é contrario a direção de Deus, qualquer coisa que 

fazemos é pecado e rebeldia. 

Um grande exemplo (mais óbvio) disto seria o profe-

ta Jonas. Deus o mandou para Nínive, mas ele não quis ir, 

preferiu fugir para Társis. Társis não era um lugar ruim 

nos olhos de Deus. Todo mundo no mesmo barco também 
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estava indo para esta cidade, e Deus não ficou indignado 

com eles, somente com Jonas, porque ele estava se rebe-

lando contra a Sua direção. 

Da mesma forma eu, (ou você) posso estar fazendo 

algo "normal", sem nenhuma aparência de pecado, e estar 

em rebeldia contra o Senhor. Quanto mais banal e "nor-

mal", mais facilmente é nos desculparmos e apaziguamos 

a nossa própria consciência. Dizemos para nós mesmos 

que não há nada contra aquilo que estamos fazendo, que 

não está entre nenhuma das listas de pecados na Bíblia ou 

em qualquer pregação que já ouvimos.  

Porém, Deus não quer um povo que anda por regras, 

decidindo o que fazer apenas pelo "certo e errado". Ele 

quer um povo íntimo Dele, que anda segundo as Suas di-

reções a cada momento, operando a Sua justiça na terra 

de uma forma que é impossível sem estar em plena rendi-

ção a Ele em tudo. 

Este chamado para obediência a Deus em TUDO po-

de parecer muito elevado, impossível de atingir, e 

realmente é (para nossa natureza carnal). Pois, "Esta natu-
reza (a nossa natureza carnal) se recusa a obedecer à lei (e 
a direção) de Deus e, de fato, não é capaz de a ela obede-
cer. As pessoas que são governadas por aquela parte de 
nós que é humana e pecadora não podem (é impossível) 
agradar a Deus." Romanos 8:7-8 

Eu posso através da minha natureza carnal, contro-

lar os desejos mais fortes e não permitir que  eles tornem 

algo externo, mas quando chega a hora de submeter a mi-

nha vontade a Cristo a cada momento, em TUDO, o 

"bicho" interior se revolta. A minha natureza não conse-

gue e nem quer isto. Ela só queria "obedecer" o suficiente 

para ser deixado em paz para viver a sua rebeldia oculta, 

sem ser perturbado pela consciência ou pela possibilidade 

de consequências futuras. 
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A única solução para ele (a minha e a sua natureza) 

então é a morte, porque se continuar vivo estará sempre 

lutando (mesmo que de forma escondida) contra o Espíri-

to. "Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o 
Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão (sempre) em 
conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o 
que desejam" Gálatas 5:17 

A nossa tendência quando convertemos a Cristo é 

(inconscientemente) passar a mão na cabeça da nossa na-

tureza carnal e a consolar. Falamos mais ou menos assim 

(mesmo que sem perceber), "Agora você não vai poder 

mais fazer estas grosserias. Mas se você for bonzinho as 

pessoas vão te admirar, te dar reconhecimento, assim você 

pode continuar vivo e achar outras formas de se satisfa-

zer. Precisamos fazer isto porque não queremos sofrer as 

consequências junto com os outros rebeldes." E assim a 

minha (e a sua) natureza carnal entra para dentro da igre-

ja de forma escondida. 

Sem perceber protegemos a natureza carnal, a dei-

xando continuar a viver e agir, mesmo que em forma 

oculta, e isto traz sérias consequências para nossas vidas. 

Vivemos em uma batalha interna constante, e somos pri-

vados do poder que seria nosso se somente nos 

entregássemos plenamente a Cristo para a crucificação da 

natureza carnal, para viver somente pelo o seu Espírito 

em nós. 

"Os que (realmente) pertencem (completamente) a 
Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os 
seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos (devemos 
andar) também pelo Espírito." Gálatas 5:24-25 (Nota: on-

de diz, "Crucificam", diferente de muitas traduções, o 

tempo do verbo correto no Grego é esse, algo atual  um 

processo pelo qual estamos passando hoje.) 
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Para evitar esta morte nossa carne e capaz de fazer 

coisas muito "boas" e religiosas, grandes "sacrifícios" e 

abnegação temporária, mas Deus diz, "Grite alto, não se 
contenha! Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu 
povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó (o povo "de 
Deus"), os seus pecados. Pois dia a dia me procuram; pa-
recem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se 
fossem uma nação que faz o que é direito e que não aban-
donou os mandamentos (a direção) do seu Deus. Pedem-
me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se 
aproxime deles. 'Por que jejuamos', dizem, 'e não o viste'? 

dia do seu jejum (sacrifício, oferta) vocês fazem o que é 
do agrado de vocês.." Isaías 58:1-3 

Vejo isto em mim mesmo, posso fazer altas coisas e 

PARECER desejoso de conhecer o Senhor. Porém, mesmo 

enquanto estou fazendo tudo isso, tenho a tendência de 

fazer o que e do MEU agrado ao invés de seguir o Espíri-

to. Sou rebelde especialmente nas coisas que eu avalio ser 

"pequenas" e "não importantes", porque consigo mais fa-

cilmente passar por cima da Sua direção e criar desculpas 

para o meu agir nestas áreas. Faço isto porque realmente 

entregar a minha vontade totalmente a Ele significa morte 

para meu ego, meu eu, a minha natureza carnal que esta 

fingindo tão bem ser boazinha para passar despercebida. 

Mas esta natureza esta o tempo todo em rebelião oculta 

nas pequenas coisas, e se é nas pequenas, quando a coisa 

realmente apertar vai ser rebelde nas grandes também. 

 

Que Deus tenha misericórdia de mim e me livre dis-

to!!! 
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O Julgamento de Adão 

 

Deus é verdadeiramente justo, e talvez muitos não 

compreendam claramente Sua justiça.  

Quando Deus criou o primeiro homem, é dito que 

Ele o fez à Sua própria imagem e semelhança. Basicamen-

te isso significa que Deus estava fazendo uma miniatura, 

uma criatura dentre tudo quanto estava criando, que mais 

o expressasse e mais se parecesse com Ele em todos os 

aspectos. 

Podemos seguramente dizer que Deus não se esque-

ceu de nada, aquela criatura foi feita com todos os 

atributos necessários para cumprir todo o propósito pelo 

qual Deus a havia criado; representa-lo neste mundo, ser 

tal qual um embaixador de Deus e com Deus mesmo go-

vernar a terra. 

Ainda assim lemos como o primeiro homem falhou, 

caiu em tentação e comeu do fruto proibido desobedecen-

do a Deus. Tal única decisão trouxe sobre a humanidade e 

a terra consequências extremamente catastróficas. Ainda 

que Deus tenha estabelecido tudo de forma harmônica e 

perfeita, por causa do pecado de Adão, tudo veio a se per-

der. 

Vamos ler juntos como Deus o julgou: 

 

E ao homem declarou: "Visto que você 

deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto 
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da árvore da qual eu lhe ordenara que não 

comesse, maldita é a terra por sua causa; 

com sofrimento você se alimentará dela to-

dos os dias da sua vida. Ela lhe dará 

espinhos e ervas daninhas, e você terá que 

alimentar-se das plantas do campo. Com o 

suor do seu rosto você comerá o seu pão, até 

que volte à terra, visto que dela foi tirado; 

porque você é pó e ao pó voltará".  

Gênesis 3:17-19 
  

Veja só: uma única ação de Adão trouxeram conse-

quências terríveis sobre a terra e sobre o próprio homem. 

Primeiramente a terra foi amaldiçoada, e ao invés de pro-

duzir coisas deliciosas para nossa satisfação e nutrição, 

produziria também agora espinhos e ervas daninhas. Em 

consequência disso a vida do homem já não seria nada 

agradável, mas para que mantivesse sua vida nesse mundo 

ele teria de pelejar e sofrer; e para concluir, sua vida teria 

um fim desolador e medíocre, viraria pó (nada), a reali-

dade última de sua péssima escolha.  

Muitos podem pensar que Deus tenha sido muito ri-

goroso em um ato tão inofensivo do primeiro homem, 

afinal ele cometeu um erro, uma única vez. Os que pen-

sam assim não percebem o aspecto maligno e 

contaminador da desobediência, é como o câncer, a lepra, 

se você não o retirar já no inicio contaminará e destruirá 

tudo o mais. 

E de fato, foi isso mesmo o que aconteceu, a desobe-

diência de Adão contaminou como um "vírus"; uma 

"doença" hereditária, toda a sua descendência para sem-

pre. De maneira que ainda hoje todos os homens que 

respiram estão debaixo da mesma e única maldição sem 

nenhuma forma de escaparem. 
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Vamos ler um verso em Romanos o qual irá confir-

mar isso: 

 

Portanto, da mesma forma como o pe-

cado entrou no mundo por um homem, e 

pelo pecado a morte, assim também a morte 

veio a todos os homens, porque todos peca-

ram; 

Romanos 5:12 
 

A morte, é o tornar pó; é como uma casa que tendo 

sido construída for derrubada e esmiuçada por uma má-

quina ou dinamitada. O homem foi formado/construído 

pela Palavra Viva de Deus, e sem ela, ao desprezá-la pela 

desobediência, ele iria se tornar em um monte de "entu-

lho".  

Certamente que isso fez da terra um lugar terrível, 

como um tenebroso conto de uma maldição sem fim...  

Mas realmente Deus já tinha isso em mente, e ante-

cipadamente já havia pensado e providenciado a solução. 

Graças a Ele por Sua tão imensa sabedoria e poder!!  

Leia comigo: 

 

Cristo nos redimiu da maldição da lei 

quando se tornou maldição em nosso lugar, 

pois está escrito: "Maldito todo aquele que 

for pendurado num madeiro". 

Gálatas 3:13 
 

Aleluia!! Redenção!! É o que o texto diz! Todos está-

vamos cativos à maldição do pecado, subjugados ao seu 

perverso domínio, sem nenhuma esperança de salvação, 

mas eis que o Leão da tribo de Judá venceu! Destruiu as 

grades da maldição e libertou Seu povo para sempre!  
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Se fosse contar todas as realizações que o Ungido de 

Deus conquistou na cruz, creio que não iriam caber nesse 

post rsrs. Mas quero me ater a duas questões que abordei 

em relação ao julgamento de Adão: maldição da terra e 

maldição última (morte).  

Vou começar pela última: 

Veja a declaração de Paulo em Romanos 5:  

 

Consequentemente, assim como uma 

só transgressão resultou na condenação de 

todos os homens, assim também um só ato 

de justiça resultou na justificação que traz 

vida a todos os homens. Logo, assim como 

por meio da desobediência de um só homem 

muitos foram feitos pecadores, assim tam-

bém, por meio da obediência de um único 

homem muitos serão feitos justos. A lei foi 

introduzida para que a transgressão fosse 

ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, 

transbordou a graça, a fim de que, assim 

como o pecado reinou na morte, também a 

graça reine pela justiça para conceder vida 

eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. 

Romanos 5:18-21 (é bom ler todo o ca-
pítulo) 

 
Veja, que tendo todo o "lote", toda a árvore genealó-

gica a partir de Adão ter sido descartada; contaminação 

generalizada haha. Deus então, semeou Seu amado Filho 

Unigênito neste mundo, para através Dele gerar uma nova 

"prole", fruto de uma semente incorruptível, possuindo 

ela mesma a exata Vida de Deus e produzindo então está 

nova e gloriosa "árvore" santa e abençoada que produz 

frutos de justiça para Deus. 
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Não que Deus tenha tomado a massa corrupta de 

Adão (abrangendo todos os demais) e a reformado ou es-

terilizado; mas Ele criou algo totalmente novo, de uma 

matéria totalmente única e distinta da antiga. Toda a ve-

lha massa, o corpo de toda a descendência de Adão, ainda 

esta devidamente destinada à morte, fulminação única e 

eterna. Como está escrito: "Assim, façam morrer tudo o 

que pertence à natureza terrena de vocês..." Cl 3:5a.  

Assim, Deus, através de Seu Filho amado criou em si 

mesmo um novo "homem" (o corpo dos descendentes de 

Jesus), constituído de uma nova e pura natureza; a qual 

pode resistir (não ser consumida/destruída) no dia do 

juízo de Deus! 

Graças a Deus por tão grande graça!!  

 

E quanto à maldição da terra? Certamente que a sal-

vação de Deus para as nossas vidas é sem duvida nosso 

maior tesouro; mas e quanto às demais coisas? 

Tenho realmente pensado que ao Jesus ter-se feito 

maldição por ser pendurado no madeiro; assumiu não 

somente a maldição que pesava sobre nós, humanidade, 

mas ainda mesmo à que pesava sobre todo o universo! 

Assim sendo, Sua autoridade e poder são não so-

mente sobre nós para curar um paralitico por exemplo, 

mas ainda mesmo sobre a terra; em sobrepor a maldição 

de se obter pão pelo suor do rosto; já que o próprio Jesus 

mesmo estava, naturalmente falando, sobre a linhagem e 

hereditariedade de Adão, e desse modo sujeito ao juízo de 

Deus por essa linhagem; quando por meio de uma só pa-

lavra de agradecimento e benção sobre os "cinco pães e 

dois peixinhos" fez uma multiplicação singular jamais an-

tes vista na história humana sem "sofrer" um único suor 

para tal abundância. 
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A realidade é que toda a autoridade tem sido dada a 

Ele, sobre tudo, e em todos os lugares. Seu poder tem 

transpassado tudo, superado toda e qualquer maldição, 

pois Ele é o Filho do Homem. 

Assim como aqueles que são Dele, tem recebido po-

der para superarem a maldição da morte, e viverão com 

Ele para sempre a partir da nova vida que tem recebido de 

Deus mesmo. Do mesmo modo a vida de sofrimento pela 

maldição à terra também está sob Sua autoridade e poder, 

de modo tal que se Sua vida é dominante em nosso interi-

or, Sua autoridade irá se expressar também em relação ao 

fazer "pão"; e ao termos a mesma atitude de gratidão, e tão 

somente abençoarmos o que temos recebido de Suas 

mãos, te digo que também isso, o sofrimento e suor do 

rosto, não nos será imposto. 

Mas calma! Não estou querendo dizer que não há 

necessidade de se trabalhar; na verdade acredito que de-

vemos trabalhar sem cessar haha (favor ler o post 

[capítulo nesse livro] sobre O Trabalho). O que quero di-

zer é que o Ungido de Deus tomou sobre si "A maldição", 

e proporcionou uma redenção para toda a criação! Tal 

redenção já pode ser de fato vista em nossos dias, a qual 

tendo começado através do próprio Filho o qual disse "dá-

lhes de comer" ou "menina, levanta-te", tem-se estabeleci-

do cada dia mais nesse mundo, a qual um dia brilhará 

como o sol em Seu precioso reino!! 

Esses dois extratos: maldição da terra e maldição da 

morte, são base para diversos se não todos os males deste 

mundo; e é preciso compreender que nosso Senhor tem 

providenciado uma redenção/salvação para todos eles, Sua 

autoridade é sobre todos eles, e não há nada que não Lhe 

esteja sujeito e ao qual Ele não possua poder para superar 

em justiça. 

A paz de Jesus! 
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Maturidade Real 

 

Toda a vida que Deus criou na terra tem um princi-

pio. Primeiramente ela começa com uma fecundação; ou 

seja, algo acontece que é verdadeiramente muito minúscu-

lo; praticamente 'invisível', uma união entre a "semente" 

masculina e o "receptor" feminino.  

Tal união possui em si mesma o 'poder' de criar um 

novo ser; de mesma natureza da "semente" que o esta ge-

rando. A partir disso, dessa única e solitária célula, 

começará a ocorrer algo espetacular! Essa única célula irá, 

a partir de então, multiplicar-se, produzindo a partir de si 

mesma outra semelhante. Assim se iniciará um multipli-

car em cadeia e ininterrupto de cada célula de modo a 

estar formando o ser. A esse desenvolvimento de um ser 

vivo poderíamos chamar também, creio eu, de maturação 

ou maturidade. 

Isso realmente é muito facilmente percebido ao no-

tarmos  o crescimento de uma planta ou um animal ou um 

ser humano.  

Há um aspecto desse desenvolvimento, que é devi-

damente óbvio e aparente a qualquer um, que é a 

formação do corpo, sobre o qual por isso mesmo estive 

decorrendo a respeito em primeiro plano. Fácil de obser-

var e ver seu crescimento e desenvolvimento tanto em 

plantas, animais e humanos.  

Focando agora no ser humano, (não que lhe seja ex-

clusivo mas é nosso objeto) há ainda outro aspecto de seu 

desenvolvimento que podemos perceber com certa tran-
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quilidade; que é a maturidade da mente e da alma de uma 

pessoa. Tal crescimento da alma, normalmente ocorre em 

paralelo com o crescimento e desenvolvimento do corpo, 

mas certamente vai para além dele e se prolonga por mais 

tempo.  

É interessante observar que: 

Devido a algum tipo de distúrbio de DGH (deficiên-

cia no hormônio de crescimento) por exemplo, pode 

haver uma pessoa já adulta/madura mentalmente mas cu-

jo o corpo não o seja. Assim também alguém que tenha 

algum distúrbio ou trauma em sua alma não a terá plena-

mente desenvolvida ou mesmo muito pouco, ainda que 

tenha a estatura de um adulto. Dessa forma, ao vermos 

um indivíduo longe, podemos julgar por sua altura que se 

trate de um homem adulto/maduro, mas ao se aproximar 

e perceber seu comportamento ou conversar, relacionar-

se com ele; e ele tiver grandes limitações mentais ou com-

portamento extremamente infantil, verá que apesar de seu 

corpo ter sido bem formado, o não foi sua alma (basica-

mente mente e emoções). 

Bem, esses dois aspectos do desenvolvimento de uma 

pessoa; do corpo e da alma; são normalmente percebidos 

por quase todos nós. Mas, há uma terceira "parte" no ser 

humano que realmente poucos percebem, e muitos menos 

ainda podem perceber seu desenvolvimento e maturação. 

Vamos analisarmos juntos alguns textos das escritu-

ras para falarmos sobre essa "terceira parte":  

 

E possa o próprio Deus da paz torná-

los completamente santos, e possa todo o 

seu espírito, toda a sua alma e todo o seu 

corpo serem achados sem qualquer falha, 

por completo, na presença de nosso Senhor 

Jesus, o Ungido. 
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1 Tessalonicenses 5:23 (tradução livre 
da versão em inglês "The Father's Life") 

 
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e 

mais afiada do que qualquer espada de dois 

gumes, por penetrar até mesmo ao ponto da 

separação da alma e do espírito, tanto das 

"articulações quanto da medula", e é capaz 

de discernir os pensamentos e as meditações 

dos nossos corações. 

Hebreus 4:12 (tradução livre da versão 
em inglês "The Father's Life") 

 
Percebam pelas duas passagens acima como as escri-

turas diferenciam a alma do espírito, demonstrando que 

não são a mesma coisa, mas que são distintas. Veja como 

Hebreus declara que a palavra de Deus irá separar a alma 

do espírito, o que significa que por algum motivo elas se 

tornaram mescladas, mas que não era assim no princípio, 

o que Deus irá restaurar por meio da Sua palavra.  

Vejamos a criação do homem em Genesis: 

 

E formou o Senhor Deus o homem do 

pó da terra, e soprou em suas narinas o fôle-

go da vida; e o homem foi feito alma vivente. 

Gênesis 2:7 
 

Em outras palavras está bem definida nessa descri-

ção as "três partes" do homem. Por esse texto percebemos 

que nosso corpo foi produzido com o pó da terra, não é a 

toa que fomos chamados homem, cujo significado está 

atrelado a palavra húmus (terra). Esse sopro de Deus seria 

então o espírito, palavra cujo significado literal seria re-

almente sopro, ar ou vento. Percebam que é esse sopro 



84 

que carrega em si a vida; e que nosso corpo sem ele não 

seria muito diferente de um boneco de barro. Por fim ve-

mos que a união, infusão, do sopro de Deus nesse "pó 

estruturado" produziu, fez, uma alma vivente, viva. A al-

ma, que poderíamos identificar como a personalidade de 

cada um de nós, nossa mente e emoções, nossa estrutura 

psíquica, 'surgiu' a partir do resultado de tal fusão.  

Bem... Como sabemos, o primeiro homem, Adão, fa-

lhou na missão que lhe foi dada por Deus, a de 

representá-lo e trazer Seu governo e reino à Terra. Tanto 

ele como a mulher desobedeceram a Deus comendo do 

fruto que o Senhor Deus lhes havia dito para não comer. 

Como consequência desse ato, a desobediência, Deus lhes 

havia predito que algo iria ocorrer; eles iriam morrer. 

Bem, logo que comeram daquele fruto da morte, nem a 

mulher nem o homem morreram da forma como comu-

mente nós reconhecemos um morto; eles continuaram a 

se mover e falar, e não pareceram "mortos". Porém, ao fim 

de alguns anos, como lemos no capítulo 5 de Genesis des-

cobrimos que vieram a morrer; tal como o juízo 

estabelecido, voltaram a ser pó. Mas, é preciso entender 

que esse estado de morte é o resultado final de um proces-

so de deterioração, mortificação, que no caso deles 

perdurou por anos. Assim como quando se corta um ga-

lho qualquer de uma árvore, suas folhas ainda 

permanecem verdes, com uma aparência viva por um 

tempo, mas cujo fim inevitável, caso permaneçam separa-

dos da seiva da árvore é secarem, tornarem-se pó. 

Foi-me preciso retornar aí para explicar o motivo 

pelo qual temos, naturalmente falando, tão pouca consci-

ência das coisas do espírito. A morte entrou na 

humanidade desde a primeira geração, essa morte foi nos-

sa separação da vida de Deus, no nosso espírito, o que 

vimos no processo de criação do homem ser a origem da 
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nossa vida, e também a fonte. Mas não a fonte em si pró-

prio, mas na medida em que esteja ligado à fonte de toda a 

vida do universo, Deus mesmo. Por tal vinculo com o Cri-

ador ter sido cortado no princípio, nossos espíritos 

perderam sua vitalidade em nós e por isso sua voz ser tão 

baixa em nossa consciência ao ponto de não mais fazer-

mos distinção entre o espírito (o sopro e princípio de vida 

que vem de Deus) e a alma (nossa vida própria a qual com 

a "fraqueza", morte, do espírito tornou-se por isso muito 

mais ligada ao nosso corpo terreno e suas demandas).  

Portanto, podemos dizer que somos mortos-vivos, 

que se movem e "perambulam" nesse mundo como ramos 

à parte da Árvore da Vida, destinados a nos tornarmos pó 

e cinza. 

Entendendo estas coisas se torna compreensível, que 

o desenvolvimento e a maturidade dessa "terceira parte", a 

espiritual, praticamente não seja percebida pela maior 

parte das pessoas; por um lado porque grande parte da 

humanidade está morta em seus espíritos, e morto não 

emite sinais vitais rsrs; por outro lado, dos que voltaram a 

viver (falaremos sobre isso em seguida) poucos estão de-

senvolvendo a nova vida de modo que possam discernir as 

coisas do espírito. 

Ao compreendermos estas coisas vamos entender 

mais claramente muitos textos das escrituras. De fato, é 

essencial e está no cerne de toda a obra de redenção da 

qual as escrituras dão testemunho. 

Mesmo que o homem tenha falhado e sido infiel ao 

seu Criador, isso em nada altera quem Ele é. Deus perma-

nece fiel, nada no universo e em todas as eras pode mudar 

quem Deus é; ou impedi-lo de realizar o que planejou. 

Quando algo "sai errado" Ele não se desespera; nada é 

uma surpresa para o Onisciente, nada é demasiado difícil 
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para o Pai da Sabedoria. O Longânimo não se apressa, Ele 

não está sujeito ao tempo. 

Certamente não há tempo para que possa explicar 

toda a obra da redenção aqui, mas é imprescindível, como 

estava dizendo no início do post, que para que algo cresça 

e alcance a maturidade, tenha antes que nascer.  

 

Para que esse post não fique demasiado grande vou 

finalizar aqui e farei um segundo. (nesse livro continua no 

próximo capítulo) 
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Maturidade Real - Parte 2 

 

Vamos ler os textos abaixo: 

 

"Jesus respondeu e lhe disse: "Na ver-

dade, na verdade eu lhe digo, a menos que 

alguém seja nascido de cima, não é apto para 

perceber o reino de Deus." Nicodemos lhe 

disse: "Como um homem pode nascer quan-

do já é velho? Poderia entrar uma segunda 

vez para o útero da sua mãe e renascer?" Je-

sus respondeu: "Na verdade, na verdade eu 

lhe digo, a menos que alguém seja nascido 

pela água e pelo Espírito, não pode entrar no 

reino de Deus! O que é nascido naturalmen-

te é o corpo físico, e o que nascido do 

Espírito é nosso espírito humano. Não esteja 

surpreso que lhe tenha dito, você precisa 

nascer de cima. O vento sopra onde quer e 

você ouve seu som, mas não sabe da onde 

vêm nem para onde vai. É dessa mesma ma-

neira com todos que são gerados pelo 

Espírito."" 

João 3:3-8 (tradução livre da versão em 
inglês "The Father's Life") 

 
"Em verdade, em verdade eu lhes digo: 

quem ouve minha palavra e crê Naquele que 
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me enviou tem a vida eterna do Pai e não re-

ceberá a sentença de condenação, mas 

passou da morte para a vida imortal do Pai."  

João 5:24 (tradução livre da versão em 
inglês "The Father's Life") 

 
"Pois vocês foram regenerados, não de 

uma semente perecível, mas imperecível, por 

meio da palavra de Deus, viva e permanen-

te." 

1 Pedro 1:23 
  

Percebam como as escrituras dão testemunho daqui-

lo que vinha dizendo no capítulo anterior. Em João 3 

vemos como Jesus disse a Nicodemos que não era possível 

ver, perceber, o reino de Deus o qual é espiritual, sem que 

alguém nascesse de cima, do Espírito. E consequentemen-

te também não seria possível entrar nele. No capítulo 5 

lemos que a fé nas palavras de Jesus e no Pai que o enviou, 

faria uma pessoa "passar da morte para a vida imortal do 

Pai" assim como havia dito, chamando a nós mesmos de 

mortos-vivos e explicando como essa vida do Pai foi per-

dida devido a desobediência do homem e da mulher.  

Tal "vida imortal do Pai" é transmitida, gerada em 

nós, no nosso espírito, como Jesus tentou explicar a Nico-

demos; o qual não entendeu no momento; e não consiste 

na mesma espécie de vida que recebemos da carne, de 

modo natural, que é uma vida perecível, com prazo de 

validade, como um ramo que está fora da seiva como ha-

via explicado; destinado a falecer, secar, morrer.  

Agora, permitam-me lhes falar um mistério: Assim 

como se dá a maturidade no mundo natural também o é 

no mundo espiritual. Quando as escrituras falam sobre 

regeneração, estou certo de que o processo espiritual da 
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vida se dá de forma extremamente semelhante ao do car-

nal e natural; até porque o mundo natural consiste em um 

reflexo do espiritual, que ainda que esteja em um estado 

decadente contém em si bases dos princípios da criação 

original de Deus. 

Quando Pedro em sua carta fala sobre sementes, pe-

recível e imperecível, ele está fazendo uma associação do 

modo de reprodução de uma espécie, de um ser nesse 

mundo, com o "modo reprodutivo" do próprio Deus. Ele 

declara que a semente de Deus é a Sua palavra; o que disse 

também Jesus na conhecida "parábola do semeador": "A 

semente é a palavra de Deus" (Lucas 8:11); de quem obvi-

amente Pedro tinha aprendido tal verdade quer nesse dia 

ou pelo Espírito depois.  

Dessa forma; a nova vida eterna de Deus, a qual é 

gerada nos corações daqueles que recebem Sua palavra, 

que é a semente, a qual contém em si mesma a própria 

vida de Deus; fazendo-se a mesma associação que tanto 

Jesus como Pedro (e todos os outros certamente) fizeram, 

podemos também seguir esses princípios para entender-

mos o desenvolvimento e maturidade dessa mesma vida 

santa. 

É preciso ressalvar que a palavra de Deus, gera den-

tro do homem/mulher que a recebe um ser 

completamente novo, imperecível e incorruptível. Sim, 

um filho de Deus, da mesma natureza e substância do Pai, 

perfeito, mas não exatamente maduro. Este novo ser, é 

também o que a bíblia chama de "novo homem" ou "ho-

mem interior". 

Vamos verificar o testemunho das escrituras sobre a 

maturidade e desenvolvimento do homem interior, gerado 

pela Palavra de Deus: 

"Irmãos, eu não pude falar a vocês co-

mo a pessoas espirituais, mas como a 
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carnais, exatamente como a bebês no Ungi-

do. Eu os alimentei com leite, não com 

carne, pois ainda não eram capazes de su-

portar isto. Não, mesmo agora vocês não são 

capazes, pois ainda são carnais. Pois quando 

há ciúmes e competição entre vocês, não são 

precisamente carnais? Vocês não estão se-

guindo as naturais tendências humanas?"  

1 Coríntios 3:1-3 (tradução livre da 
versão em inglês "The Father's Life") 

 
 "Meus filhos, novamente estou sofren-

do dores de parto por sua causa, até que 

Cristo seja formado em vocês." 

Gálatas 4:19 
 
"Filhinhos, eu lhes escrevo pois seus 

pecados são perdoados por causa do nome 

dele. Eu lhes escrevo pais, pois o conhecem 

profundamente, o qual é desde o princípio. 

Eu lhes escrevo jovens, pois têm vencido o 

maligno. Eu lhes tenho escrito filhinhos, 

pois tornaram-se familiares com o Pai. Eu 

lhes tenho escrito pais, pois vieram a com-

preender aquele que é desde o princípio. Eu 

lhes tenho escrito jovens, pois são fortes, a 

palavra de Deus habita em vocês, e têm sido 

vitoriosos sobre o maligno." 

1 João 2:12-14 (tradução livre da ver-
são em inglês "The Father's Life") 

 
Percebam como Paulo em sua carta aos Coríntios, os 

chama de bebês no Ungido (Cristo).  
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Paulo foi enviado por Deus a Corinto, por causa das 

boas novas do evangelho sobre o Filho de Deus, Jesus. Lá, 

ele anunciou a palavra de Deus, a qual foi crida (recebida) 

por diversas pessoas, e permaneceu ali naquela instância 

por 18 meses. Com referência a esse tempo, foi que Paulo 

a principio lhes chamou de bebês. Declarou inclusive, se-

guindo  a mesma lógica associativa, que lhes 

alimentou/nutriu com leite; alimento no sentido natural 

apropriado para nenéns. Na ocasião que Paulo está escre-

vendo a primeira carta, acredita-se haver entre 6 a 18 

meses que ele havia deixado Corinto. Ou seja, os crentes 

em Corinto teriam crido em torno de 1 a 3 anos antes. 

Seria normal, como qualquer recém nascido, que de fato 

eles se alimentassem de leite (espiritual) nos primeiros 

meses; mas Paulo se admira de como ainda, mesmo após 1 

a 3 anos de vida (a nova, celestial) não pudessem ainda 

receber alimento sólido, o que ele constata de acordo com 

a conduta deles.  

Vejam bem que a vida celestial, que Deus gera em 

nós pela sua palavra, nasce neném. Na verdade, assim co-

mo ocorre a fecundação no útero de uma mulher gerando 

uma célula (zigoto) microscópica, assim também o é com 

relação a nova vida, o homem/mulher interior. Ela come-

ça pequenina, e na medida que recebe alimento, nutrição, 

ela se desenvolve e cresce. Isso é de tal modo que a associ-

ação que Paulo faz desse desenvolvimento se dá até 

mesmo no aspecto cronológico. 

Se a vida eterna de Deus cresce dentro de uma pes-

soa, os aspectos santos dessa vida serão vistos. Mas, se por 

algum motivo essa vida não se desenvolve, o que Paulo 

chamou de "naturais tendências humanas", inveja, ciúmes, 

competição e etc, as quais já estão devidamente desenvol-

vidas em um homem adulto, é que prevalecerão e se 

manifestarão. Dessa forma Paulo mediu a maturidade dos 
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irmãos de Corinto pela maneira que viviam e se relacio-

navam. 

Também na primeira carta de João vemos ele a ende-

reçando a grupos de pessoas as quais ele segmentou por 

nível de maturidade. Algumas pessoas podem pensar que  

ele estivesse se referindo a maturidade natural; mas como 

estamos percebendo, a verdadeira identidade dos  filhos de 

Deus se dá precisamente na vida nova, através da qual 

tornaram-se portanto realmente filhos do Altíssimo. Cer-

tamente João não estava se referindo a maturidade natural 

dos irmãos, mas sem sombra de dúvidas à espiritual.  

Desse modo, tenho tido cada vez maior percepção e 

convicção de que o desenvolvimento da nova vida celesti-

al dentro de nós, se dá em paralelismo real à vida natural, 

sendo que a natureza da primeira é santa e a da segunda é 

carnal e impura. Mas é possível entender que um crente 

de 1 ano se assemelharia em suas faculdades espirituais a 

um bebê de 1 ano, um crente de 5 anos a uma criança de 5 

anos, um de 10 a uma criança de 10, de 15 a um jovem de 

15, de 20 a um de 20, um crente de 30 anos a um ho-

mem/mulher de 30 anos. 

Ainda que a vida que recebemos de Deus, a Eterna e 

Santa vida de Deus, seja perfeita; isso não significa que ela 

não tenha crescimento e desenvolvimento, mas sim que 

ela é sem macula, sem as impurezas do pecado e da carne 

caída. 

Para concluirmos, gostaria de levá-lo a uma reflexão; 

agora que temos o quadro completo do desenvolvimento 

do ser humano em Cristo (o Ungido); sobre aquilo que 

vinha falando no início da primeira parte desse assunto 

(Maturidade Real). 

Assim como havia explicado que um homem poderia 

muito bem ter um bom desenvolvimento de seu corpo, 

seu crescimento, estrutura, saúde e etc; mas não necessa-
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riamente o desenvolvimento da sua alma, sua mente, 

emoções e personalidade em geral, gostaria então que 

olhássemos agora para o crescimento da alma e do espíri-

to. 

Realmente muitos homens/mulheres crentes possu-

em as faculdades da sua alma bem desenvolvidas 

naturalmente, podem ser muito inteligentes, compreender 

enigmas complexos, lógicas filosóficas e etc; como tam-

bém serem equilibrados em suas emoções, serem lideres 

em empresas, regerem uma equipe de pessoas de modo 

muito eficiente para os objetivos traçados e etc; muitos 

ainda podem possuir uma força de vontade persistente, 

serem disciplinados, rígidos consigo mesmos e alcança-

rem muito sucesso natural. Contudo, ao invés de toda a 

sua "competência" estar ajudando, indubitavelmente aca-

ba por atrapalhar o desenvolvimento da vida espiritual de 

Deus em seus corações. Muitas vezes, tais pessoas, por 

não possuírem crescimento em seu homem interior, não 

são capazes de perceber sua total inadequação para o tra-

balho de Deus; antes julgam a si próprios até mesmo 

especiais e dotados de grande graça de Deus por toda sua 

desenvoltura, inteligência e força.  

Porém, deixem-me afirmar uma coisa em caixa alta: 

NADA COM ORIGEM NO HOMEM NATURAL, TEM 

QUALQUER VALOR PARA DEUS OU O SEU REINO. 

Um homem, maduro e bem desenvolvido em suas habili-

dades naturais da alma, nada mais é, nos ensinos de Jesus, 

como um grande espinheiro. A natureza da alma não re-

generada é corrupta, podre e de nenhum proveito. Todo 

poder conseguido na alma na força do homem, carne, é 

nada mais que fétido e abominável a Deus. Por esse moti-

vo, o entendimento de que o "novo nascimento" e a nova 

vida que surge no interior de um crente, seja similar e 

paralelo em seu crescimento, ao natural é tão importante. 
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Qual é o pai, que colocaria seu filho de 2 ou 5 anos 

para cuidar dos seus negócios, para lidar com seus empre-

gados, as contas da empresa ou qualquer atividade que 

exija um mínimo de maturidade e responsabilidade? Se 

um pai terreno não faria uma insensatez assim, quanto 

mais o Pai da Sabedoria não daria funções e tarefas ade-

quadas aos seus filhos conforme seu nível de maturidade! 

Entendam, a humildade é de Deus, mas o orgulho é 

do Diabo. Portanto, não busque servir a Deus naquilo que 

Ele não o chamou para servir, enquanto ainda for uma das 

suas criancinhas, não tema; regozija e se deleite no Pai, 

expresse Sua alegria, busque Sua doçura, descanse em 

Seus braços e se alimente do alimento Santo de Seu Ser e 

presença. Espere que a vida santa em seu interior cresça e 

ganhe sua forma e estrutura. Sim, se você tem 5 anos no 

Ungido, você é simplesmente um dos Seus filhinhos, seja 

humilde, fique em silêncio, aprenda com Ele cada passo e 

atividade, fique quieto, "escove seus dentes", "faça seu de-

ver de casa", espere que a maturidade o alcance antes de 

querer tomar conta dos seus irmãos. 

Irmãos, acredito que essas coisas que estou escre-

vendo são realmente verdadeiras. Elas não me eram claras 

na minha tenra infância no Ungido, mas a medida que 

Sua vida cresce em mim e com ela a compreensão e en-

tendimento espiritual, também a clareza dessas verdades 

tem se descortinado. 

 

 

No tempo de Moisés, um homem era considerado 

apto para a guerra a partir dos seus 20 anos. Sim irmãos, 

precisamos de muita paciência e humildade diante de 

Deus, aguardando que a maturidade e poder da vida san-

ta, única apta para a batalha se desenvolva, a fim de 
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efetivamente participarmos das vitórias no campo de ba-

talha. 

 

No Ungido.  

Seu servo. 
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97 

 

A Cabeça de Cada Homem 

 

Olá irmãos, 

 

Gostaria de fazer uma reflexão junto com vocês de 

um texto das Escrituras que acredito ser normalmente mal 

compreendido por certas questões: principalmente do 

entendimento espiritual errôneo (ao meu ver) a respeito 

de autoridade e em certas deficiências e/ou inclinações 

das traduções mais tradicionais do texto em questão.  

Vamos ler a passagem juntos: 

 

que a 

cabeça de cada homem é o Ungido, a cabeça 

da mulher é o homem, e a cabeça do Ungido 

é Deus. Todo homem, quando ora ou profe-

tiza, tendo sua cabeça abaixo, {ou, sob} 

desonra sua cabeça verdadeira: o Ungido. 

E cada mulher orando ou profetizando 

com a cabeça descoberta desonra sua cabe-

ça: o homem. Pois seria o mesmo que se ela 

estivesse com os cabelos rapados. Pois, se 

uma mulher não está coberta, deixe-a tam-

bém rapar os cabelos. Mas, se é vergonhoso 

para uma mulher ter os cabelos cortados ou 

rapados, deixe-a ser coberta. 
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Porque um homem é obrigado a não 

ter sua cabeça coberta [sinalizando submis-
são à autoridade humana] pois ele possui a 

imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a 

glória do homem. Você vê, o homem não foi 

extraído da mulher, mas a mu-

lher foi extraída do homem. 

Portanto, o homem não foi feito para a 

mulher, mas a mulher foi feita para o ho-

mem. Por esta razão, a mulher deve ter 

um sinal de sua submissão à autoridade em 

sua cabeça por causa dos anjos. No entanto; 

no Senhor, nem a mulher é completa sem o 

homem nem o homem completo sem a mu-

lher. Pois, assim como a mulher 

foi extraída do homem, também o ho-

mem provém da mulher. Mas todas as coisas 

são de Deus. 

Façam este julgamento por si mesmos. 

É apropriado a uma mulher orar a Deus des-

coberta? Não os ensina igualmente a 

natureza que se um homem tem cabelos lon-

gos, é uma desonra para ele? Mas se uma 

mulher tem cabelos compridos, é uma glória 

para ela. Porque o cabelo dela, lhe é dado 

como uma cobertura. 

Mas se qualquer um tem uma forte dis-

córdia sobre isso, nós não temos tal 

costume, nem o tem as assembleias dos que 

 

1 Coríntios 11:3-16 (tradução livre da 

versão em inglês  
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Antes de iniciar a reflexão sobre o texto acima preci-

so primeiramente explicar algo a respeito dessa versão 

que estou usando. Infelizmente ela não está oficialmente 

disponível em português ainda; senão eu simplesmente 

indicaria a leitura do prefácio da mesma, o que os habili-

tados à leitura em inglês o podem fazer e pular esse 

parágrafo ;). Ao lerem o texto acima, irão perceber algu-

mas palavras em itálico. Tais palavras não existem no 

texto original mas foram acrescentadas pelo tradutor a 

fim de que tornasse mais claro o significado do que o au-

tor disse. Muitos podem pensar, como de fato muitos 

pensam, que isso seja algum tipo de corrupção ao texto 

sagrado original mas isso não é verdade. Na realidade 

qualquer pessoa que já tenha feito um trabalho de tradu-

ção sabe bem que por vezes para se traduzir com maior, e 

não menor, fidelidade um texto você deve fazer certas al-

terações de palavras a fim de que a fidelidade ao sentido, 

o que de fato é o que se deseja transmitir, seja mais acura-

cada palavra isoladamente. O que certamente não signifi-

ca que não deva ser feito com muito zelo e 

responsabilidade. Portanto, tais palavras em itálico, estão 

antes para clareza do que para indução particular do tra-

dutor. Por outro lado isso não significa que qualquer que 

seja o tradutor, seja esse ou outro qualquer, não possua 

uma visão própria tal qual julgue ter recebido de Deus, e 

ao selecionar uma dentre as muitas possíveis traduções de 

um texto ou palavra não seja de algum modo influenciado 

por sua própria visão. Ainda assim, mesmo lendo-se o 

texto sem tais palavras; acredito que por inferência e 

compreensão do contexto chega-se à mesma conclusão 

como procurarei demonstrar. O texto entre colchetes di-

ferente das demais palavras em itálico não é 

necessariamente um sentido implícito ao texto mas sim 
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uma explicação particular do tradutor para o benefício do 

siste em uma alternativa legitima, ou seja, no escopo das 

possibilidades literais da palavra grega que foi traduzida 

ção. 

Durante os primeiros anos da minha vida cristã con-

siderava e ouvia e entendia esse texto como sendo um 

texto que falasse sim, sobre uma ordenação de Deus a res-

peito de autoridade, mas também sobre a questão se era 

justo e/ou necessário o uso do véu por parte das mulheres. 

Realmente mesmo que não compreendesse bem o motivo 

pelo qual o simples véu tivesse algum tipo de real relevân-

cia, ainda assim, como quase que de maneira unânime ao 

-se ensinado dessa forma, não havendo 

muita razão para que julgasse (até para não ser contencio-

so) que não fosse assim. 

Contudo, após ler um livro (vou indicá-lo ao final) a 

respeito de autoridade e que abordava algo sobre esse tex-

to, (não unicamente o livro mas a real maturidade de 

caminhar com Deus no Espírito, sendo o livro uma con-

firmação para as inclinações de inspiração celestial) 

comecei a perceber que a verdade contida no texto nada 

tem a ver com véu; mas sim somente com a autoridade de 

Deus. 

Em primeiro lugar, como já havia dito, há problema 

com uma grande parte das traduções desse texto, como 

também em muitos outros lugares da bíblia é verdade. 

grego e, foi assim traduzida ao bel-prazer de tradutores do 

passado, em alguns lugares a acrescentando e em outros 

traduzindo-a de uma palavra do grego que teria o sentido 

de uma cobertura sobre a cabeça, mas que não seria ne-

cessariamente um pano ou tecido mas podendo ser 
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também uma cobertura espiritual por exemplo. Por isso 

nada a uma escolha talvez baseada ao costume dos 

tradutores do passado e não necessariamente à mente de 

Deus. Sim, é verdade que os tradutores possam ter esco-

 base em um costume muito 

antigo, talvez da tradição judaica por exemplo, (lembran-

do que há diferença entre uma tradição santa e divina e 

uma meramente humana que, normalmente, confronta e 

desonra o mandamento de Deus como Jesus demonstra 

em Mateus 15) mas que, como veremos, de modo nenhum 

representa e transmiti com fidelidade o coração e a mente 

de Deus. 

Compreendendo isto, e tendo diante de nós uma 

tradução que seja mais próxima da verdade, como creio, 

vamos buscar entender qual é o verdadeiro ensino que 

Deus quer nos falar aqui. 

A igreja (assembleia dos chamados para fora) de Co-

rinto, aos que têm conhecido o contexto em que Paulo 

escreveu essa carta, era na ocasião uma igreja nova, ainda 

imatura e pouco desenvolvida espiritualmente; motivo 

pelo qual Paulo afirmou no início da carta que eram car-

nais. Assim sendo havia diversas confusões e o 

entendimento espiritual deles era limitado e muitas vezes 

distorcido também. 

Dessa forma Paulo, segundo a sabedoria que Deus 

lhe deu, estava buscando corrigir aqueles irmãos em di-

versos assuntos, e ajudá-los com diversas dúvidas que 

tinham. Uma delas era sobre essa questão da autoridade 

entre eles, homens e mulheres. 

É preciso enfatizar que o ensino aqui consiste nas re-

lações de autoridade na igreja, entre os santos, (que  são os 

que oram e profetizam) e não com respeito às autoridades 

seculares. 
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Sobre esse assunto Paulo começa estabelecendo coi-

sas de extrema i

almente possui uma única cabeça que é o Ungido. Essa 

realidade de Deus no Ungido (em Cristo) sabe que o cor-

po humano é uma figura do corpo de Deus (Cristo). Sim, 

disse que o corpo humano é uma figura do corpo de Deus 

e não o contrário. Quando Deus criou o homem, ele o fez 

conforme a Sua imagem e semelhança, o que significa que 

ao criar o homem com uma cabeça e um corpo, Ele o fez 

baseado em Si mesmo, O qual possui, como possuía, Deus 

é Eterno, uma cabeça e um corpo. Não há tempo para fa-

lar disso especificamente mas se Deus é eterno e também 

imutável, significa que Ele sempre foi assim mesmo como 

 

Dessa maneira, maravilhosamente, ao observarmos o 

nosso próprio funcionamento, ainda que tal funciona-

mento esteja manchado pelo pecado, podemos apreender 

coisas a respeito do próprio Deus, ainda que o seja de 

forma limitada como na realidade sempre o será.  Mas a 

questão é que: cada um de nós têm um corpo que está su-

jeito à nossa própria cabeça, mente ou cérebro você 

poderia dizer também, pois são similares. Cada membro 

do nosso corpo, seja um dedo, a mão, olhos, etc, estão 

sujeitos e seguem a ordem e comando da nossa mente, 

cabeça. Se, por exemplo, faço uma pintura; ainda que o 

instrumento que use para tal seja minha mão segurando 

Também se poderia dizer que eu sou o autor da obra e 

não minhas mãos; da onde deriva a palavra autoridade, 

aquele ou o que, que possui a autoria. 
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O que podemos entender é que o próprio Ungido é 

diretamente a cabeça de cada homem na igreja, tendo 

completa e total, ou deveria, autoridade sobre cada um 

particularmente. 

ora ou profetiza, tendo sua cabeça abaixo, {ou, sob} de-

sonra sua cabeça verdadeira: o Ungido
acredito que muitos de nós sempre lemos pensando na 

p

nossa própria cabeça física, (nas traduções tradicionais 

especialmente) já que estamos com a ideia do véu ou len-

ço fixa em nossa mente. Porém, como estamos vendo, 

antes de Paulo entrar nessas questões s

ele estabeleceu como uma rocha, bem como Deus em 

Deus (Deus o cabeça do Ungido), que a cabeça de cada 

homem é o próprio Ungido, ou seja, que a minha ou a sua 

cabeça é o Ungido, Cristo. 

homem como à sua Cabeça espiritual, o Ungido; e é ne-

cessário buscar luz da parte de Deus e compreender qual 

termo se refere a qual cabeça. 

Dessa forma temos que pensar e buscar de Deus o 

que seria orar ou profetizar com a cabeça abaixo ou sob. 

Pois, se de fato o Ungido é a minha cabeça, não é certo 

que eu mesmo, e minha própria cabeça, minha própria 

mente, estão abaixo e sob essa Cabeça celestial? Porém, 

caso abaixe minha própria cabeça e a coloque sob uma 

outra cabeça que não esta que está no céu, não estaria eu 

então desonrando a Cabeça celestial e não Lhe conceden-

do a posição, poder e autoridade que Lhe são devidos? 

Pense por um instante: não seria realmente o ato de orar 

ou profetizar atividades essencialmente espirituais, de-

vendo ser exercidas sob a direção e orientação do Espírito 
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Santo, o qual transmiti a autoridade e regência da Cabeça 

celestial, o Ungido? Portanto, ao orar, profetizar, o que 

acredito sejam apenas exemplos de possíveis serviços es-

pirituais, devemos assim estar debaixo da autoridade da 

Cabeça, o Ungido, e não de qualquer outro ser, inclusive o 

homem, ainda que seja um homem de Deus. 

Concluindo essa primeira parte vamos considerar o 

lugar em que Pau

não ter sua cabeça coberta pois ele possui a imagem e gló-

só, é uma obrigação de cada 

homem não permitir que sua cabeça seja coberta (o que 

seria o mesmo que colocar-se abaixo ou sob outra cabeça) 

por nenhuma outra cabeça senão única e exclusivamente à 

Cabeça celestial, o Ungido. Paulo afirma que todo homem 

possui a imagem e a glória de Deus, se referindo à sua cri-

ação, e que esse é o motivo pelo qual não deve ter sua 

cabeça coberta; ou seja, nenhum homem tem a imagem e a 

glória de Deus por si mesmo ou de outra criatura mas elas 

derivam de Deus e lhe são transmitidas por meio Dele e 

segundo Sua unção; todos os homens estão iguais perante 

Deus e não há nada originalmente que os diferencie um 

do outro nessa relação com Deus, antes todos estamos 

aptos a nos submetermos e nos colocarmos em uma rela-

ção de direta submissão à verdadeira Cabeça, Jesus. Isso é 

verdadeiro com relação a imagem e glória da criação ori-

ginal, mas certamente também o é com relação a nova 

criação no Ungido. Por isso, Jesus ensinou que na igreja, 

que de fato é o corpo dessa Cabeça celestial, um membro 

não pode exercer autoridade sobre o outro (Mateus 20:25-

28), como o fazem os gentios, já que há um só Deus e Se-

nhor a quem é dada toda autoridade no céu e na terra, o 

Ungido. Caso alguém coloque a si mesmo em uma posição 

de cobertura espiritual sobre um irmão ou sobre um gru-

po de irmãos, o tal esta, consciente ou não, assumindo 
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da qual unicamente um é apto e digno para tal, o Ungido.  

Ainda que essa ideia de uma tal cobertura espiritual 

de alguns irmãos sobre os demais seja muito comum nas 

assembleias dos santos (igrejas) percebemos que na reali-

dade ela é espúria e não harmônica ao coração e à mente 

de Deus. 

parte (devido a completa falta de capacidade de uma ca-

beça que seja humana), da Cabeça celestial por uma 

cabeça terrena são muitos. O povo de Deus não foi cha-

 tem os demais povos, mas 

Deus mesmo é Aquele que tem a dignidade real sobre os 

santos. 

É verdadeiro também que ainda que a vontade de 

Deus não fosse que o povo de Israel tivesse um rei como 

as outras nações gentílicas, e que ao decidirem isto eles 

rejeitaram ao Deus de Israel (assim como os que subme-

tem sua cabeça aos homens rejeitam/desonram o Cabeça  

Deus do novo Israel), ainda assim Deus abençoou a Davi 

como rei por exemplo, e nele, em Davi, podemos ver cer-

tos aspectos do verdadeiro Rei; motivo pelo qual Deus o 

escolheu também. Todavia, Deus o abençoou um tanto 

quanto a despeito da escolha da nação de se ter um rei  

humano; mas na realidade apesar dessa escolha, apesar 

dessa desonra ao único e verdadeiro Rei, Ele misericordi-

osamente ungiu e abençoou a Davi, muito até por causa 

do próprio Davi é verdade, que como rei foi uma benção 

ao povo. Ainda assim, a nação não deixou de ter aqueles 

prejuízos dos quais Deus havia falado a Samuel para ad-

vertir ao povo com respeito a se ter um rei (1 Samuel 8:9-

18), nem mesmo com Davi, o qual poderíamos considerar 
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Deus o qual em Sua misericórdia atendeu o povo nessa 

questão ainda que tendo sido desprezado por eles.  

Os prejuízos e perdas do povo por constituírem para 

si um rei humano no tempo de Samuel, perdas as quais 

Deus determinou a Samuel adverti-los, se assemelha em 

muito aos prejuízos e perdas do povo da nova aliança por 

abaixarem suas cabeças e aceitarem sobre si outra cober-

tura que não o próprio Senhor Jesus. Só que, se o povo 

terreno de Deus teve perdas terrenas, o povo celestial, que 

nasceu do alto, têm então sofrido perdas espirituais, celes-

tiais; cujas terrenas são figuras (será interessante se 

meditar sobre isso diante de Deus no texto de 1 Samuel 

que citei acima). 

Portanto, que cada irmão sirva o seu próximo com 

os dons que tem recebido de Deus sem exercer qualquer 

autoridade sobre seu irmão; e que cada um não se subme-

ta a qualquer outro homem, ou outra coisa qualquer, 

senão unicamente à Cabeça celestial, segundo sua mais 

absoluta dignidade e capacidade, o Ungido, Cristo (Juízes 

9:7-15). Desse modo, a glória e o ser de Deus serão mais 

plenamente manifestados. Isso não significa que o próprio 

Ungido não possa expressar sua vontade e autoridade 

através de um irmão ou irmã, e que quando Ele expressa a 

Si mesmo por meio de um membro do corpo tenhamos 

que nos submeter Àquele que fala, porém, isso não torna 

tal irmão ou irmã em uma autoridade (a autoridade é Je-

sus) ou cabeça sobre o outro.  

Sei que uma boa parte daqueles que estão lendo esse 

artigo, estão questionando muitas coisas das que estou 

dizendo, devido ao que têm normalmente aprendido e por 

outras passagens das Escrituras que aos seus olhos pare-

cem não serem harmônicas a tudo quanto venho dito até 

aqui. Sim, o fato é que também tive de passar por isso, e 

pela vida e a luz do Espírito buscar a verdade em cada tex-
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to particularmente. Gostaria muito de talvez tentar ajudá-

los com muitas dessas passagens mais críticas mas teria de 

esse artigo é abordar 

especificamente esse texto em questão. Por isso mesmo 

disse que estarei indicando um livro que faz uma aborda-

gem mais ampla sobre o tema da autoridade aos olhos de 

Deus, cujo qual recomendarei a leitura e colocarei o link 

ao final do assunto. 

Apenas para se concluir, é preciso perceber, como 

utilizei o livro de Samuel e de Juízes para vermos os ger-

mes da revelação de Deus ao homem, que o 

estabelecimento de juízes entre o povo procedeu de Deus 

e não dos homens, diferente do rei. Do mesmo modo 

acredito que agora, possamos julgar entre os irmãos como 

fica bem evidente nessa carta de Paulo aos santos de Co-

rinto; porém não um julgamento como se fossemos o Juiz, 

mas somente como representantes e transmitindo as pala-

vras do único e verdadeiro Juiz. Mas sobre isto ainda teria 

muito o que se dizer não sendo possível no momento.  

 

Para falar da parte das mulheres a que o texto fala, 

criei um novo post:  (próximo ca-

pítulo do livro) 

 

Minha esperança é que o Senhor ilumine os olhos do 

seu coração. 

 

Paz. 

  



108 

 

 

  



109 

 

A Cabeça da Mulher 

 

Bem, em continuação à postagem 

parte do texto, com relação a posição e função da mulher 

nesta ordenação da autoridade de Deus. 

Leiamos ao texto novamente: 

 

cabeça de cada homem é o Ungido, a cabeça 

da mulher é o homem, e a cabeça do Ungido 

é Deus. Todo homem, quando ora ou profe-

tiza, tendo sua cabeça abaixo, {ou, sob} 

desonra sua cabeça verdadeira: o Ungido. 

E cada mulher orando ou profetizando 

com a cabeça descoberta desonra sua cabe-

ça: o homem. Pois seria o mesmo que se ela 

estivesse com os cabelos rapados. Pois, se 

uma mulher não está coberta, deixe-a tam-

bém rapar os cabelos. Mas, se é vergonhoso 

para uma mulher ter os cabelos cortados ou 

rapados, deixe-a ser coberta. 

Porque um homem é obrigado a não 

ter sua cabeça coberta [sinalizando submis-
são à autoridade humana] pois ele possui a 

imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a 

glória do homem. Você vê, o homem não foi 
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extraído da mulher, mas a mu-

lher foi extraída do homem. 

Portanto, o homem não foi feito para a 

mulher, mas a mulher foi feita para o ho-

mem. Por esta razão, a mulher deve ter 

um sinal de sua submissão à autoridade em 

sua cabeça por causa dos anjos. No entanto; 

no Senhor, nem a mulher é completa sem o 

homem nem o homem completo sem a mu-

lher. Pois, assim como a mulher 

foi extraída do homem, também o ho-

mem provém da mulher. Mas todas as coisas 

são de Deus. 

Façam este julgamento por si mesmos. 

É apropriado a uma mulher orar a Deus des-

coberta? Não os ensina igualmente a 

natureza que se um homem tem cabelos lon-

gos, é uma desonra para ele? Mas se uma 

mulher tem cabelos compridos, é uma glória 

para ela. Porque o cabelo dela, lhe é dado 

como uma cobertura. 

Mas se qualquer um tem uma forte dis-

córdia sobre isso, nós não temos tal 

costume, nem o tem as assembleias dos que 

 

1 Coríntios 11:3-16 (tradução livre da 

versão em inglês ) 

 

Vamos lá, primeiro Paulo afirma o 

sociedade completamente perdida e depravada, ela esta 

cheia de trevas e escuridão, e já os homens e mulheres não 

conhecem o Seu Deus ou O adoram. Isso significa  que não 

podem ver e/ou compreender mesmo que seja as verdades 
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mais simples de Deus, e são muitas vezes enganados pela 

ardilosa e dobre língua da antiga serpente. Quem disse 

que a cabeça tem mais valor do que o corpo? Por acaso, o 

coração, que podemos considerar como um dos nossos 

órgãos mais importante, está no corpo ou está na cabeça? 

Paulo não diz precisamente no capítulo seguinte a este 

que a própria cabeça do corpo não pode dizer aos pés que 

não precisa deles? Quanto mais o corpo inteiro não seria 

igualmente importante como a cabeça o é! Portanto, vol-

temos à revelação de Deus e não nos deixemos 

contaminar com a peçonha da víbora.  

Assim como Paulo exemplifica nesse texto, vamos 

também voltar no principio e compreender o que Deus 

tinha em mente ao criar o homem e a mulher, qual é o 

significado e propósito deles. 

Com a revelação que Deus tem dado no evangelho 

(boas novas) sabemos que Deus, assim como havia dito 

que Deus criou o homem com uma cabeça e um corpo 

como figura Dele mesmo, também criou o homem e a mu-

lher como figuras do Ungido e d

também o seu próprio corpo; o corpo de todos os que 

possuem a mesma unção da Cabeça, do Rei. O que está 

er, porque do 

ênesis 2:23). Bem, se isso foi verda-

deiro com relação ao homem e mulher terrenos, a 

verdade, é de que também é verdadeiro com relação ao 

mplemento (ou plenitude) 

daquele q

se é o Seu complemento, isso significa que sem ela, Ele 

torna-se então incompleto, (se pensar na palavra plenitu-

de se deduz o mesmo, pois sem ela Ele não seria pleno, ou 

seja, incompleto) assim como se fosse uma cabeça sem 
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caso nunca houvesse pensado ou meditado diante de Deus 

sobre nada de tudo isso que estou falando. Primeiramente 

entenda que assim como Eva foi edificada, ou formada, a 

partir do próprio Adão, e por isso por assim dizer ela 

uma laranjeira e plantá-lo, esse ramo mesmo que retirei 

da primeira laranjeira torna-se ele próprio outra laranjei-

ra. Não há diferença de natureza, essência ou estrutura de 

uma laranjeira para a outra, mas as duas possuem uma 

mesma identidade (não que cada uma não seja singular, 

mas dentro do escopo da identidade como árvores que 

dão laranjas) ainda que sejam separadamente e distinta-

mente duas. Porém, o homem e a mulher não foram 

criados para expressar dois separados, mas dois que são 

do Ungido foi tirada Dele, e tem sido formada e se torna-

do tal qual Ele mesmo, de mesma natureza, essência e 

elestial. 

Certamente, de tudo que tenho dito no parágrafo an-

terior, o que pode causar maior espanto e estranheza aos 

pleto sem a Sua amada noiva e futura esposa. Isso 

acontece devido a não conhecermos bem o coração, a na-

tureza e também o propósito de Deus para o homem e 

Suas criaturas. Tudo isso que tenho dito não consiste em 

algo que esteja inventando ou erradamente interpretando, 

mas apenas uma dedução clara e simples da revelação de 

Deus, tanto nas Escrituras como em meu próprio espírito.  

Assim como Jesus, ao partir os pães e distribuí-los 

para multidão os multiplicou, assim também, ao partir o 

Seu próprio corpo, o pão celestial, o qual contém Sua 

própria vida e estrutura, também multiplicou a Si mesmo. 

Assim como um ser humano, no inicio, é uma única célu-
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la (zigoto) e com o tempo vai se multiplicando, assim 

também Jesus é o zigoto desse corpo celestial. Desse mo-

do, se ao princípio Jesus isoladamente era a Casa e a 

morada de Deus, já agora não é assim, mas Ele foi multi-

plicado no seio de muitos corações e já muitos daqueles 

que Ele tem escolhido são então, juntamente com Ele, Ca-

sa de Deus. Percebe? Ele já não é mais Casa de Deus 

sozinho por um lado, pois todos nós que temos o Espírito 

também o somos, porém, por outro lado, Ele permanece 

sendo, já que é Ele próprio quem habita em nós e forma o 

 

A suma do que estou querendo dizer é que, quando 

uma mulher se submete à cabeça de um homem, ela não é 

inferior ao homem, assim como o Ungido se submete à 

cabeça de Deus e não Lhe é inferior mas iguais. Da mesma 

maneira a igreja (aqueles que Deus chamou para fora) se 

submete à sua cabeça, o Ungido, não como Lhe sendo in-

ferior, mas sim de mesma natureza e sendo ela própria um 

com Ele, e parte Dele, e a multiplicação Dele.  

Assim como há diferença na manifestação, modo de 

operação e etc entre o próprio Pai e o Filho, o Pai e o Es-

pírito e o Espírito e o Filho, porém nenhum Deles é 

inferior ao outro, mas possuem a mesma essência, quali-

dade e valor, até mesmo porque são UM e Um está no 

Outro assim como o Outro está no Um, assim também 

com relação ao Ungido. Ungido digo, não somente a Ca-

beça que possui sobre Si e em Si a unção, mas também o 

corpo, o qual juntamente com a Cabeça forma um único 

corpo e possui sobre e em cada membro a mesma unção, 

precisamente o Espírito comum ao Pai e ao Filho. Para 

que todos sejam UM, assim como Eles são UM. (João 17)  

O que quero dizer é que, assim como acontece em 

Deus, e Ele mesmo possui uma multiforme variedade de 
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se expressar e comunicar a Si mesmo, assim também o 

homem e a mulher foram criados de modo a expressar e 

comunicar essas essências e glórias de Deus de modo dife-

rente e particular. 

Desse modo, o chamado e a vocação do homem e da 

mulher na revelação de Deus é distinto porém comple-

mentar. De maneira que, nem o homem pode expressar a 

ue o ho-

mem foi chamado para expressar. Contudo, quando a 

glória do Criador é revelada tanto no homem como na 

mulher; aí sim o quadro se faz completo e belo.  

O homem foi chamado para ser o cabeça da mulher, 

e a mulher para ser a ajudadora do homem, como quando 

foram criados. 

Nesse texto de primeira Coríntios Paulo ensina, co-

mo tenho buscado demonstrar até então com tudo o que 

disse anteriormente, que estar abaixo do homem e tê-lo 

como sua cabeça, é uma honra e não uma desonra para a 

mulher. Somente assim ela cumpre seu chamado tal como 

Deus 

da, e ao mesmo tempo extraída de Deus, e é ela mesma 

UM com Deus. Se a mulher assim o fizer, ela honra a 

Deus, honrando a cabeça homem que, junto com a mu-

lher, Deus criou para participarem e expressarem a Sua 

glória. 

Quando Paulo, e mais especialmente o Espírito San-

to, diz que uma mulher que não queira cobrir a sua cabeça 

é como se tivesse seus cabelos rapados, ele não está se re-

ferindo a cobertura de um pano, lenço ou véu, mas sim a 

estar debaixo da orientação de um homem, que pode ser 

seu pai, ou seu marido, ou os próprios irmãos. Desse mo-
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do, caso uma mulher não deseje estar debaixo do homem 

e ter o homem como sua cabeça, Paulo conclui então que 

ela esta desse modo sem uma cobertura espiritual, e por 

isso, de uma maneira associativa, seria como uma mulher 

que não possui a cobertura dos seus cabelos. Assim como 

de modo geral, uma mulher é considerada, tanto pelos 

homens como pelas mulheres, (por isso tende a ser vergo-

nhoso para ela rapar seus cabelos) mais bonita tendo 

cabelos longos do que rapados, do mesmo modo, para os 

olhos espirituais, uma mulher que se submete a orienta-

ção e direção de um homem e o honra como sua cabeça é 

mais bela espiritualmente. Pois se cumprimos aquilo para 

o que Deus nos chamou a Sua glória permanece em nós, 

se porém não o cumprimos, então não há glória (sendo a 

ois se Deus se submete a Deus, seriamos por acaso 

melhores do que Ele para não nos submetermos uns aos 

outros? E se essa submissão (ajudar na missão, na corre-

gência do reino a que o homem foi chamado), expressa 

com maior beleza e glória Seu Ser e Seu Caráter, não de-

veriam as mulheres colocar a si mesmas debaixo do Seu 

jugo e experimentarem o leve fardo que Ele prometeu aos 

que com Ele aprendem a ser mansos e humildes; e assim 

então desfrutarem do Seu descanso? Portanto, que a mu-

lher não faça o trabalho do homem, nem o homem 

coloque a si mesmo na posição das mulheres, mas que 

cada qual honre a Deus, conforme o chamamento da sua 

própria natureza, a fim de que Deus e a Sua palavra sejam 

glorificados. 

Será que os anjos são tão ignorantes, e possuem um 

discernimento tão raso que precisem ver um objeto, um 

véu, sobre a cabeça de uma mulher para atestarem ou per-

ceberem sua submissão ou não? Não seria muito mais 

obvio e sensato  como de fato no original grego não diz 
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que a mulher precise de um sinal ou muito menos de um 

véu sobre a sua cabeça por causa dos anjos mas sim de 

uma autoridade ou poder em sua cabeça  que os anjos 

tivessem a percepção da submissão de uma mulher, por 

seu proceder e pelas suas atitudes? E você já parou para 

pensar em que, tal submissão por parte da mulher se rela-

cionaria com os anjos? Vamos pensar um pouco sobre 

isso: 

Primeiro é preciso colocar que a palavra anjo na bí-

blia é usada tanto em relação aos espíritos da luz e do bem 

que servem a Deus como os espíritos das trevas e do mal 

que servem a Satanás, o adversário. Portanto nesse caso 

Paulo pode estar se referindo a um dos dois grupos ou a 

ambos. Quando penso nos anjos de Deus nenhum motivo 

muito especial me vem a mente senão um que decorra de 

outro. Porém quando penso nos anjos das trevas e em seu 

príncipe, me parece haver um motivo um tanto específico 

do porque estejam atentos a essa questão.  

Assim como tudo o que tem sido dito, tanto na carta 

de Paulo quanto nesse texto que estou escrevendo, a ma-

neira como Deus criou o homem e a mulher, suas funções 

e atribuições tais quais Deus as planejou em Seu eterno 

propósito, são de extrema importância no entendimento 

de toda essa ordenação e vocação de suas criaturas. Como 

é bem sabido, o anjo rebelde não se sujeitou à sua Cabeça, 

antes levantou a sua própria e dessa forma veio a cair da 

graça de Deus e a se perder. Além do mais, se estudar bem 

o que a Escritura diz sobre esta criatura rebelde, o pai da 

mentira, descobriremos que não somente ele não reteve a 

Cabeça real; mas como também induziu a muitas outras 

das criaturas celestiais de Deus a se rebelarem, não reten-

do a Cabeça santa e a abaixarem ou colocarem suas 

cabeças sob uma outra cabeça indigna, o próprio Diabo.  
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O que quero dizer é que, aquele que rodeia a terra 

buscando a quem possa tragar, caso perceba em uma mu-

lher insubmissão à sua cabeça; percebe também ali, como 

o foi no principio, uma oportunidade e uma inclinação 

para ouvir a sua enganadora e cheia de encantos do mal, 

voz. Pois Satanás nada pode fazer caso não tenha 

avia já em nosso interior tais desejos malignos 

brotam, são como um imã para o devorador de almas.  

Finalmente, o costume ao qual Paulo afirmou que 

nem ele nem as assembleias dos chamados para fora tinha; 

era o costume de uma mulher orar ou profetizar sem ter a 

sua cabeça coberta por um homem, ou seja, sem estar sob 

a orientação, direção e conselho de um homem, seja o pai 

para as irmãs mais novas, o marido para as casadas, ou os 

irmãos de modo geral para as demais irmãs.  

A vontade de Deus é que cada homem e cada mulher 

submeta a si mesmo a Deus, compreendendo diante Dele 

seu trabalho e função na cooperação com Deus para esta-

belecer Seu reino aqui na terra, como é o desejo do Seu 

coração. Envergonhando Satanás e todas as hostes celesti-

ais da maldade, nos sujeitando uns aos outros alegremente 

na forma do Ungido, e experimentando de toda a alegria e 

vida que provêm do precioso e santo Cabeça celestial.  

 

Em Cristo, 

Seu servo 

 

O livro que disse que indicaria é o "Autoridade Espi-

ritual Genuína" do autor David Dyer. O qual pode ser 

adquirido no site: www.graodetrigo.com 
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OUTRAS PUBLICAÇÕES DO SITE 

A  V O Z  D O  V E N T O  .  C O M  

 

GEORGE MUELLER DE BRISTOL 

Esse livro conta a vida de um dos mais proeminentes servos de 

Deus na história. George Mueller foi um homem de fé, e tem 

servido de inspiração a muitos crentes ao redor do mundo 

 

AOS PÉS DO MESTRE 

Neste livro Sadhu Sundar Singh, conta-nos uma experiência 

única com o nosso Senhor Jesus Cristo; de como de uma manei-

ra maravilhosa teve uma preciosa e reveladora conversa com o 

Mestre. 

 

 

VISÕES DO MUNDO ESPIRITUAL 

Esse livro consiste em um resumo das visões do mundo 

espiritual que Deus concedeu ao Seu servo Sadhu Sundar Singh. 
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