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DISCIPLINA NA IGREJA
Nenhuma instituição tem condições de atingir seus objetivos se seus membros não
obedecerem à disciplina, e a Igreja não pode fugir a essa regra.
A disciplina pode ser dividida em duas partes: a parte moral e a parte correcional. A parte
moral é feita mediante o ensino da Bíblia, a única regra de fé e prática do cristão, e por meio dela
é feita a doutrinação dos membros. A parte correcional tem por finalidade fazer cumprir a
doutrina, aplicando-se a correção necessária aos casos de desobediência e rebeldia. O código em
que a Igreja se baseia para aplicar a disciplina é a Bíblia:
“Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça” (IITm 3.16).
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois
gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para
discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante
dele; antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar”
(Hb 4.12-13).
Muitos disciplinadores têm sofrido por terem lançado mão de outros códigos para resolver
os problemas da Igreja, deixando de lado a Palavra de Deus.
1. A DISCIPLINA PELO ENSINO
O principal objetivo da disciplina é transformação de vida e formação do caráter. A
disciplina pelo ensino visa fazer com que o crente aprenda a discernir entre o bem e o mal, a fim
de poder viver em santidade e no temor do Senhor. Deus ordenou o ensino como parte principal
na formação da vida do seu povo em todos os tempos:
a) No Antigo Testamento a disciplina pelo ensino devia ser aplicada às crianças, aos novos
convertidos e a toda comunidade (Lv 1.10-11; Dt 6.6-7; Ez 44.23);
b) O ensino como disciplina foi aplicado por Jesus. Seu ministério destacou-se pelo
ensino (Mt 4.23 e 5.2; Mc 4.2; Jo 7.16);
c) A disciplina pelo ensino foi ensinada por Jesus. Quando comissionou os discípulos para
pregar o Evangelho, ordenou-lhes também que ensinassem todas as nações (Mt 28.20);
d) O ensino tem que ser acompanhado pelo exemplo. O ensinador deve, primeiro,
disciplinar a si mesmo, a fim de dar o exemplo. Jesus fez uso desse método e isso garantiu sua
autoridade. É preciso ensinar, para depois corrigir. O pastor e os presbíteros precisam ser aptos
para ensinar, manejando bem a palavra da verdade (IITm 2.15).
A disciplina pelo ensino é mais eficiente que pela correção. Assim, se o pastor deseja ver
uma igreja bem disciplinada, a regra áurea é: “Manda estas coisas e ensina-as” (ITm 4.11).
2. A DISCIPLINA CORRECIONAL
Conforme o ensino de Jesus, toda a disciplina na igreja deve sempre ter como o alvo
principal ganhar o faltoso: “ganhaste o teu irmão” (Mt 18.15).
É evidente que a autoridade conferida por Deus ao ministério, para o governo da igreja,
não visa somente ao ensino, mas também à correção. Deus deu à igreja local poderes para ligar e
desligar, conceder perdão ou retê-lo. Esta autoridade não foi conferida somente a Pedro, como
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alguns pensam, mas a todos os ministros e à própria Igreja, desde que tudo seja feito com
absoluta justiça - Jr 1.9-10; Mt 16.19; 18.17-18; ICo 5.2; 7.13.
A disciplina correcional consiste especialmente em manter a doutrina e as normas
estabelecidas pela igreja, a fim de que o mal não tenha lugar entre o povo de Deus, que deve ser
um povo santo (ITm 1.3-6; Tt 1.13-16). A disciplina correcional consiste em:
a) Repreender os rebeldes e obstinados: ITm 5.20,21; IITm 4.1-5;
b) Excluir os escandalosos e imorais (Mt 18.17-18; ICo 5.1-5; ITm 1.19-20). A exclusão
foi também ordenada por Deus nos tempos do Antigo Testamento (Êx 12.15; 30.33; Lv 20);
c) A repreensão deve ser feita com mansidão, a fim de não piorar a situação do crente já
espiritualmente enfermo (Gl 6.1; IITm 2.24-25; Tg 3.13). Muitos se desviam por causa de
repreensões ásperas, sem nenhuma demonstração de amor cristão. Todo pastor deve saber que a
disciplina tem de ser aplicada no sentido clínico, isto é, para restaurar a pessoa e não para matála: o objetivo é curar o doente. O pastor é o médico das almas; é um clínico espiritual. Deus
corrige ao que ama e essa ação visa sermos participantes da sua santidade (Hb 12.8-10);
d) A suspensão temporária dos direitos de alguns privilégios dos membros, por exemplo
participar da Ceia do Senhor, e de outros privilégios privativos dos crentes em comunhão com a
igreja. Há igrejas hoje que não ousam mais disciplinar os seus membros, e deixam que cada um
proceda como quiser, de conformidade com a sua consciência. No entanto, a consciência humana
não pode servir de base para norma de fé, pois é falível; a base infalível é a Palavra de Deus.
Adão foi disciplinado com a expulsão do Éden: Gn 3.23,24; Caim foi disciplinado pelo seu
pecado; e assim sempre foi através da história. O alvo de Deus, ao disciplinar, foi sempre
conduzir ao arrependimento e à restauração. Outro não deve ser o pensamento do pastor ao
aplicar a disciplina. Só não pode é deixar de disciplinar, do contrário gerará anarquia na igreja.
3. PASSOS BÍBLICOS DA DISCIPLINA
3.1 Primeiro deve haver uma exortação pessoal em particular (Mt 18.15). Devemos,
com amor e com sabedoria, falar ao faltoso, com a finalidade de despertá-lo (IITm 2.25). A
Bíblia dá muitas e maravilhosas instruções nesse sentido (Gl 6.1-3; Rm 15.1; ITs 5.14; IITm
2.24-25). Se o faltoso atender e se arrepender, então está solucionado o problema. Se, porém, a
exortação particular não surtir efeito, deve-se exortar mais uma vez o faltoso (Mt 18.15).
3.2 A exortação dada pela igreja. Quando a tentativa de ajudar o faltoso particularmente
não der o resultado desejado, então é preciso levar o caso ao conhecimento da igreja, que deve
enviar uma advertência ao faltoso, por meio de uma comissão. Se a pessoa advertida atender à
palavra dada pela igreja, e se arrepender, reconciliando- se, em seguida, tudo estará solucionado.
3.3 A disciplina da igreja. Quando nem a exortação em particular, nem a palavra da igreja
surtirem efeito, então o faltoso ficará sujeito a disciplina. Existem duas formas de disciplina a
serem aplicadas, conforme a gravidade do caso:
a) Suspensão da igreja. É uma forma menos rigorosa, em que o faltoso fica sujeito a uma
suspensão de algum cargo que ocupa, da Ceia do Senhor etc. Contudo, ele continua membro da
igreja, ou como diz a Bíblia deve ser tratado “como irmão” (IITs 2.14-15). Tudo isto com a
finalidade de ajudá-lo a despertar e consertar-se;
b) Exclusão. Quando as outras medidas não surtirem efeito, então resta somente o último
recurso: a exclusão da igreja. O faltoso é então separado da comunhão com a igreja, isto é, não é
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mais considerado membro, mas “gentio e publicano” (Mt 18.17). A Bíblia diz que devemos
julgar os que estão dentro (ICo 5.13). Quando a Bíblia se expressa sobre a disciplina, dizendo
que o faltoso seja “entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo
no dia do Senhor” (lCo 5.5), ela fala simplesmente sobre a realidade que está acontecendo com a
exclusão. O faltoso, tentado pelo Diabo, escolheu o pecado, rejeitando, assim, a Jesus. Pela
exclusão, a igreja somente executa visivelmente aquilo que ele já fez interiormente, quando se
separou de Cristo. Fica ele agora separado do corpo de Cristo, que é o lugar protegido contra
Satanás, pelos muros da salvação. O faltoso, então, passa para o lugar de fora da igreja, onde está
Satanás. Que tristeza!
3.4 Quem deve ser excluído. A Bíblia fala de vários recados passíveis de disciplina: ICo
5.11; IITm 2.16-18; Tt 1.10-11; IIIJo 10-12.
4. DOIS EXTREMOS NA MANEIRA DE DISCIPLINAR
4.1 Tolerância. Alguns são tolerantes com os pecadores na igreja, até o ponto de um total
relaxamento da disciplina. Os motivos desta fraqueza podem ser vários: alguns não têm pulso
para aplicar a disciplina, quando se trata de famílias de gente importante e, muito menos, quando
se trata de seus próprios familiares. Temos um exemplo disto na pessoa do sacerdote Eli (ISm
2.12-17,29). Outros sofreram um declínio na sua atitude de manter a disciplina por falta de
renovação pessoal. Outros não têm condições para isso por falta de pureza na própria vida.
Outros desistem de aplicar medidas drásticas, por medo das consequências de uma disciplina.
Jesus censurou o anjo da igreja em Tiatira, porque ele foi tolerante (Ap 2.20). O apóstolo Paulo
exortou a igreja em Corinto severamente pelo seu relaxamento diante da necessidade de exercer
a disciplina (ICo 5.1-2). A falta de disciplina na igreja mostra um enfraquecimento espiritual dos
crentes, que vão perdendo sua sensibilidade para discernir entre o bem e o mal (Hb 5.14).
4.2 Rigor Excessivo. O outro extremo é representado por alguns que aplicam a disciplina
com muito rigor e uma dureza exagerada. A Bíblia chama esses de brutos (Jr 10.19; Ez 34.12),
pois a atitude dura deles testifica que estão isentos do sentimento de um verdadeiro pastor (Ez
34.8). Muitas vezes a disciplina é aplicada por um simples capricho, oriundo de um regime de
força humana. Outras vezes aplica-se a disciplina para afastar elementos indesejáveis. O
resultado dessas atitudes é sempre triste, pois prejudica a vida de amor e comunhão da igreja,
gerando em seu lugar um espírito de medo e até de escravidão, que começa a dominar o povo.
Por causa dessa dureza, vários irmãos estão hoje desnecessariamente fora do reino de Deus!
Tudo isso, porém, fica arquivado até o dia em que todos os responsáveis pela disciplina hão de
dar conta diante de Deus pelas almas que lhe foram confiadas (Hb 13.17).
O caminho certo na disciplina da igreja passa entre os extremos. Deve-se aplicar a
disciplina, porém com firmeza e inteira imparcialidade, repassadas de muito amor e mansidão,
para ganhar o faltoso, que é o alvo principal.
5. PORQUE É NECESSÁRIO APLICAR A DISCIPLINA NA IGREJA
A Bíblia mostra que grandes bênçãos acompanham a igreja, que também neste sentido,
obedece à ordem de Deus, mas fala também das graves consequências que a igreja sofrerá, se
estiver em desobediência à Palavra de Deus, e tolerar o pecado dentro de si:
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5.1 É necessário aplicar a disciplina, porque Deus quer habitar na Igreja (ICo 3.16; Ef
2.22). Deus é santo, e por isso a igreja deve ser santa (IPe 1.15-16). Deus disse a Josué: “Não
serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós” (Js 7.12). O apóstolo
Paulo escreveu à igreja em Corinto: “Saí do meio deles, não toqueis nada imundo e eu vos
receberei, e serei para vós Pai” (IICo 6.14-18).
5.2 A disciplina é necessária para a igreja poder conservar sua peculiaridade:
a) A Igreja é um povo especial (Tt 2.14), tirado do mundo (Jo 15.19), por isso temos de
escolher: ou lançar o pecado fora da igreja, ou deixar o pecado na igreja, para pouco a pouco
transformá-la tornando-a igual ao mundo. A Bíblia adverte: “Um pouco de fermento faz levedar
toda a massa” (ICo 5.6). Por isso é que está escrito: “Alimpai-vos do fermento velho, para que
façamos festa, não com fermento velho, mas com os asmos da sinceridade” (ICo 5.7-8). Se em
tempo não limparmos o campo do joio, o próprio joio tomará conta do campo e sufocará tudo o
que foi plantado. Convém notar, que quando Jesus na sua parábola falou: “Deixai crescer ambos
juntos” (Mt 13.30), Ele não estava referindo-se à igreja, mas sim ao mundo (Mt 13.38);
b) O poder do pecado é muito grande, e a força do mau exemplo atrai e contamina (ICo
15.32). Se permitirmos que os membros, cujo exemplo é mau, vivam impunemente a sua vida
pecaminosa na igreja, estamos cooperando para que os outros membros aprendam a mesma
coisa, fazendo com que o pecado tome conta da própria igreja. Se a disciplina não for aplicada, a
própria comunhão na igreja sofrerá grave prejuízo, pois ela só funcionará “quando andarmos na
luz, como Ele na luz está” (lJo 1.7).
5.3 A disciplina é necessária também para manter o respeito à doutrina. Quando
membros da igreja vivem em pecado, o seu procedimento se torna flagrante contradição à
doutrina pregada. Se isso continuar, sem que as devidas providências sejam tomadas, o resultado
será sempre o mesmo: a doutrina começa a esvair-se e as normas bíblicas desaparecerão. Em
lugar do Evangelho da graça, surgirá o evangelho da carne a ser propagado, adotando o clássico:
“Não faz mal” (Ml 1.8).
5.4 O conceito da Igreja, diante do mundo, exige também que haja disciplina. Quando
Deus executou a disciplina na igreja em Jerusalém, no caso de Ananias e Safira, caiu um temor
extraordinário tanto sobre a igreja (At 5.11), como também no meio do povo (At 5.13). Porém,
quando por falta de disciplina, o pecador é considerado “justo”, então o povo amaldiçoa os que
assim julgam (Pv 24.25-26).
5.5 A disciplina é também necessária para que a Igreja obtenha vitória sobre o
inimigo. O pecado dentro da Igreja constitui uma plataforma para Satanás, de onde ele tem
liberdade de seduzir outros membros para o mesmo pecado. Assim, o pecado impune contamina
a muitos (Hb 12.15), mas quando a disciplina é aplicada, o Diabo perde a sua base, e o Espírito
Santo tem plena liberdade de ação.
5.6 Finalmente, a disciplina é indispensável para ganhar o faltoso. Quando o faltoso se
achar fora da igreja, poderá acordar e sentir o valor do que perdeu. Lemos em ICo 5.5 a respeito
da disciplina aplicada na igreja em Corinto. Mais adiante, em IICo 2.6-10, lemos sobre a mesma
pessoa, porém agora arrependida e restaurada pela igreja! Ele foi restaurado porque o pecado na
vida dele fora condenado.
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6. A RECONCILIAÇÃO
Como o objetivo da disciplina é conduzir o faltoso ao arrependimento, para que haja
reconciliação, isto é, a volta ao seio da comunidade, qualquer correção aplicada fora desse
princípio está fora também do propósito e do sentido da correção bíblica. A Bíblia tem a regra
certa para todos os problemas que venham a surgir no trabalho, e não pode deixar de ter também
o meio certo para que uma reconciliação aconteça, através dos governantes da igreja.
Biblicamente encontramos três passos para a reconciliação.
1º Passo – Arrependimento. Deve ser um ato sincero e verdadeiro. Arrependimento não é
apenas a pessoa pedir reconciliação. Muitos não são sinceros, e querem apenas readquirir os
direitos perdidos com a disciplina, especialmente o direito de voltar a tomar a Ceia do Senhor.
Mas, como ensinava João Batista, é preciso dar provas de arrependimento (Mt 3.7-8). A
reconciliação é semelhante a uma nova conversão, e conversão é obra do Espírito Santo, não
podendo ser operada de qualquer jeito. Uma reconciliação, sem o verdadeiro arrependimento, de
nada aproveita (Sl 51.1-2; Mt 18.3; Mt 26.75; Lc 15.18-19; Lc 22.32; Tg 5.19-20).
Não se deve absolutamente forçar uma reconciliação, pois a obra é do Espírito Santo. O
que o conselheiro poderá fazer é tentar convencer o desviado a buscar a ajuda do Espírito Santo,
fazendo-lhe ver o seu estado de caído, através da oração e da leitura de textos bíblicos especiais.
Deus então faz a obra.
2º Passo – Confissão. Não aquela confissão feita no confessionário, mas a confissão
bíblica, que é o reconhecimento do erro, do pecado, merecendo a correção que sofreu.
Há pessoas que pretendem uma reconciliação sem confissão. Vêm à frente e dizem que
nada cometeram de errado, e fingem ignorar a causa da sua disciplina. Geralmente fazem uma
série de acusações contra outras pessoas, para quem transferem a responsabilidade,
considerando-se inocentes. Quem proceder assim não está apto a pedir reconciliação, e o pastor
não deve acatar uma reconciliação nesses moldes, pois se isso for aceito, o correto seria a igreja e
o pastor pedirem perdão ao reconciliante, por lhe haverem feito uma injustiça. Dizemos que o
pastor não deve aceitar, porque Deus não aprova uma atitude dessas (Is 1.15 e 58.4; Lc 18.11-12;
Ap 3.17-18).
3º Passo – Perdão. Cumpridos o primeiro e segundo passo, resta a pessoa ser perdoada,
por aclamação, ficando apta a entrar em comunhão, e com todos os direitos que lhe são
conferidos na qualidade de membro.
7. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
7.1 Não é impossível que por engano, ou por falta de conhecimento de causa, ou até
mesmo por uma calúnia, uma pessoa venha a ser disciplinada erradamente. Sendo assim, deve
haver uma explicação e um pedido de desculpas, ou de perdão, da parte de quem cometeu a
injustiça. E um homem de Deus deve ter sinceridade para fazer isso quando for o caso.
7.2 Há também casos que poderão ser resolvidos com menos exigências, considerando que
o perdão não pode ser negado a quem humildemente o pede (Mt 6.13; 18.21-22).
7.3 Casos há em que uma confissão particular deve ser o suficiente para resolver o
problema. Isso pode acontecer quando uma pessoa comete um pecado oculto, isto é, que não é
conhecido na igreja nem fora dela. A pessoa pode ficar muito tempo nessa situação, sem a
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consciência tranquila, e ser impelido pelo Espírito Santo a confessar o seu pecado. Vai então
procurar o pastor, e humildemente faz uma confissão sincera (é certo que a maioria dos pastores
já viveu esta experiência). Neste caso, o pastor fará algumas indagações, e se notar que a pessoa
age com sinceridade, e está verdadeiramente arrependida, poderá orar com ela e resolver o
assunto sem que seja preciso levar ao conhecimento da igreja. Mas o pastor não poderá deixar de
aconselhar o crente arrependido, nos moldes do ensino de Jesus: “Vai, e não peques mais” (Jo
5.14; 8.11). Muitas pessoas permanecem, às vezes, a vida inteira com a consciência carregada
com esses pecados, temendo o que poderá acontecer se confessarem.
CONCLUSÃO
Quando a tolerância com o pecado deixa o faltoso na igreja, isto traz um entristecimento
para os justos, enquanto as mãos dos pecadores são reforçadas (Ez 13.22). E o resultado é que os
faltosos não sentem necessidade de se arrepender (Jr 23.14).
Se o pastor quiser ver uma igreja santificada, a regra é: Corrigir os indisciplinados a fim de
trazê-los novamente a Cristo.

***************
A DOUTRINA DA SALVAÇÃO
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho Unigênito, para todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16).
1. DEUS É A ORIGEM DA NOSSA SALVAÇÃO
A salvação preparada para o mundo perdido nasceu no coração amoroso de Deus. Por isto
a multidão salva, vestida de vestes brancas, cantará nos céus: “Salvação ao nosso Deus, que está
sentado no trono” (Ap 7.10).
1.1 No dia da queda do homem, Deus prometeu enviar um Salvador. Ele disse a
respeito da semente da mulher: “esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar” (Gn 3.15).
1.2 “Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher” (Gl 4.4). A
promessa se cumpriu literalmente, foi uma expressão do seu amor: “Deus amou o mundo de tal
maneira...” (Jo 3.16).
1.3 “Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo’’ IICo 5.19. Se a morte na
cruz foi tremenda para Jesus, também o foi para Deus. Foi o seu grande amor que pagou o
sacrifício, e foi a sua justiça que recebeu o preço de sangue pago por Jesus (Hb 9.24-26). Na cruz
foram provadas e mantidas quatro coisas importantes: o amor de Deus (Rm 5.8-10); a
sabedoria de Deus que se revelou na cruz (ICo 1.18-25) com uma profundidade insondável (Rm
11.33-35); o poder de Deus (ICo 1.24-25); a justiça de Deus. Diante dos céus, do inferno e de
todo o mundo a sua Palavra foi cumprida (Hb 9.22).
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2. JESUS É O ÚNICO MEIO DA SALVAÇÃO
“Chamarás o seu nome Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles” (Mt 1.21).
“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos” (At 4.12).
2.1 Jesus, desde o seu nascimento, foi chamado SALVADOR (Lc 2.11), porque ele veio
para salvar (Mt 1.21). Quando andava aqui na terra, vez após outra disse: “A tua fé te salvou”
(Mt 9.22; Mc 10.52, Lc 7.50; 8.48; 18.42). Ele realmente veio “buscar e salvar o que se havia
perdido” (Lc 19.10).
2.2 Jesus comprou a nossa salvação por sua morte na cruz! “Havendo feito a paz pelo
sangue da sua cruz” (Cl 1.20), e pela cruz nos reconciliou com Deus (Ef 2.15-16). A “rude cruz
se erigiu” e a sua mensagem se tornou ETERNA. Como uma cruz aponta para várias direções,
assim a mensagem da vitória de Cristo, conquistada na cruz, é dirigida para todos os lados:
a) A cruz aponta para baixo e proclama a vitória de Jesus sobre o Diabo. A cabeça da
serpente foi ferida (Gn 3.15). Satanás foi despojado da sua posição, quando Jesus triunfou sobre
ele (Cl 2.14-15). Jesus disse: “Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste
mundo” (Jo 12.31).
b) A cruz aponta para cima. É a mensagem de Deus dizendo que o mundo está
reconciliado com Ele (IICo 5.19), e que a obra que Cristo veio para realizar está consumada (Jo
19.30). Agora Deus pode estar conosco, por causa de Jesus, Ele é EMANUEL “Deus conosco”
(Mt 1.23).
c) A cruz estende os seus braços como um sinal de parar: Pare! O que deve parar diante
da cruz? A Bíblia diz: “O fim da lei é Cristo, para justiça de Deus” (Rm 10.4). “A lei nos serviu
de aio para nos conduzir a Cristo” (Gl 3.24). A lei jamais teve poder para salvar alguém, mas
pela cruz teve início “a Dispensação da Graça” (Ef 3.2), pois “a lei e os profetas duraram até
João; desde então é anunciado o reino de Deus” (Lc 16.16).
d) Os braços da cruz se abrem representando os braços do perdão de Deus, que agora
estão abertos para receber a todos (Rm 10.21). “Vinde então, e argui-me, diz o Senhor: ainda
que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve” (Is 1.18)
“ESTE EVANGELHO DO REINO SERÁ PREGADO EM TODO O MUNDO” (Mt. 24.14).
2.3 O Evangelho é também chamado “o evangelho da salvação” (Ef 1.13). Jesus disse:
“Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda a criatura” (Mc 16.15) “ensinando todas as
nações” (Mt 28.18-19; Lc 24.47-49), como “testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a
Judéia e Samaria, e até os confins da terra” (At 1.8). Com isto ficou mais que provado que esta
mensagem atinge a todos os homens!
2.4 Toda pessoa é convidada a procurar a salvação (Is 55.1). Jesus morreu por todos
(Rm 5.8; 8.34; Rm 14.9; IICo 5.14-15). Deus predestinou Jesus para ser o meio de salvação, e
todos os que crerem nele, pelos seus méritos estão beneficiados com a eterna salvação (Ef 1.11;
IPe 1.20).
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3. O VERDADEIRO SENTIDO DA DOUTRINA DA PREDESTINAÇÃO
A palavra “predestinação” vem do grego “proorizo” e aparece seis vezes no Novo
Testamento. Uma vez é traduzida por “ordenou antes” (ICo 2.7); outra vez por “anteriormente
determinado” (At 4.28) e quatro vezes por “predestinar” (Rm 8.29-30; Ef 1.5,11). A palavra
predestinar significa “destinar por antecipação”. Vejamos o que, segundo a Bíblia, é determinado
por antecipação.
3.1 Deus predestinou por antecipação o plano da nossa salvação, isto é, o meio pelo
qual devemos ser salvos. Em Ef 1.5 está escrito: “nos predestinou para filhos de adoção POR
JESUS CRISTO para si mesmo, segundo a sua vontade”. Vemos aqui que Deus, antes da
fundação do mundo (Ef 1.4), nos predestinou POR JESUS, isto é, Jesus foi desde a eternidade
dado como o sacrifício pela expiação dos nossos pecados. Por isto a Bíblia diz que “Jesus foi
morto desde a fundação do mundo” (Ap 13.8) e que Cristo “como um cordeiro imaculado e
incontaminado, foi conhecido antes da fundação do mundo” (IPe 1.20).
3.2 Deus “nos predestinou para filhos de adoção” (Ef 1.5). Aqui observamos a
finalidade da nossa salvação por Jesus. Deus predestinou que os pecadores fossem feitos por
Jesus FILHOS DE ADOÇÃO. Quem adota uma criança atribui-lhe o direito de filho, e o legitima
para desfrutar desses direitos.
3.3 A Bíblia mostra vários exemplos de adoção de filhos. O patriarca Jacó adotou os
dois filhos de José - Efraim e Manassés - como seus filhos, dando-lhes o mesmo direito que
tinham os outros (Gn 48.5). A filha de Faraó adotou Moisés (Êx 2.10) e Mardoqueu adotou Ester
(Et 2.7). Assim, Deus predestinou os que crerem em Jesus para serem seus filhos adotivos,
atribuindo-lhes os direitos e a participação na herança que pertence aos filhos. A Bíblia diz que
“somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo” (Rm 8.16-17).
3.4 A predestinação para filhos de adoção (Ef 1.5) se refere aos que “primeiro
esperamos em Cristo” (Ef 1.11-12). Assim, está definido que a predestinação se refere aos que
esperam em Jesus como o MEIO DA SUA SALVAÇÃO, conforme a “esperança do evangelho” (Cl
1.23), os quais serão agraciados com o dom gratuito da salvação (Ef. 2.4-9).
3.5 Deus nos predestinou para sermos “conforme a imagem de seu Filho” (Rm 8.29).
esta palavra nos revela o alvo que devemos alcançar pela salvalção. Deus quer que todos que
aceitam Jesus como Salvador sejam transformados conforme a imagem de seu Filho, o qual é a
expressa imagem de Deus (Hb 1.3). Todos aqueles que creem em Jesus experimentam, através
da salvação, o revestimento do novo homem, que “se renova para o conhecimento, segundo a
imagem daquele que o criou” (Cl 3.10). Assim, Jesus foi predeterminado por Deus para ser o
modelo, a fim de que muitos irmãos, por meio dele, alcancem a imagem da semelhança de Deus
como no princípio foram criados (Gn 1.26).
4. JESUS É SINÔNIMO DE SALVAÇÃO
Quando o idoso Simeão tomou Jesus nos braços dissse, cheio do Espírito Santo: “Agora,
Senhor, despede o teu servo em paz, pois meus olhos já viram a tua salvação” (Lc 2.27-30). A
salvação está em Cristo Jesus (IITm 2.10).
4.1 Jesus é a PROPICIAÇÃO (IJo 2.1-2). Temos na própria pessoa de Jesus a propiciação,
e não somente uma doutrina na Bíblia sobre ela (Rm 5.11; Ef 2.16; Cl 1.22; IJo 4.10).
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4.2 Jesus é o CAMINHO (Jo 14.6).
4.3 Jesus é o FUNDAMENTO (Mt 7.24; ICo 3.11; Ef 2.20-21; IPe 2.4-5).
4.4 Jesus é a VIDA (Jo 1.4). Ele é o tronco da videira, do qual os crentes são os ramos, que
pelo tronco participam da raiz e da seiva (Rm 11.17; Cl 3.3-4).
4.5 Para ser salvo importa somente vir a Jesus, aceitando-O como o seu Salvador (Jo
1.12- 13; Cl 2.6), e recebendo a sua Palavra como uma parte dele mesmo (ITs 1.6; 2.13; ITm
1.5). Assim o homem se identifica com Jesus e com a sua palavra! “Se alguém está em Cristo,
nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo” (IICo 5.17). Esta
aceitação de Jesus independe de um amplo conhecimento das doutrinas da Bíblia. Aquele que, de
coração, crer que Jesus é o Filho de Deus e O aceita, experimenta o contato com o CRISTO VIVO
e é salvo e identificado com a nova vida (At 8.37; 16.31). Neste contato com Jesus o crente:
 Fica crucificado com Cristo (Gl 2.20).
 Está morto com Cristo (Cl 2.20).
 Fica sepultado com Cristo (Rm 6.4).
 É vivificado com Cristo (Ef 2.5).
 É ressuscitado com Cristo (Cl 3.1).
 Fica disposto até a sofrer com Cristo (Rm 8.17).
 Tem a esperança de ser glorificado com Cristo (Rm 8.17).
4.6 A salvação é uma obra exclusiva de Jesus, onde nada é feito por nossos méritos.
Quando o pecador abre o seu coração e recebe Jesus como Salvador, chega a uma maravilhosa
união com Ele, e por meio dessa união entra na rica experiência da salvação. A doutrina bíblica
da salvação ensina que Jesus é a pessoa central, aquele que faz tudo em todos: a experiência
inicial da salvação; a continuação da salvação e a preservação da salvação.
5. O QUE SIGNIFICA SALVAÇÃO
5.1 A palavra SALVAÇÃO significa, em primeiro lugar, ser tirado de um perigo, livrarse, escapar. A Bíblia fala da salvação como a libertação do tremendo perigo de uma vida sem
Deus (At 26.18; Cl 1.13).
5.2 Traduzida do texto grego, SALVAÇÃO significa “tornar ao estado perfeito” ou
“restaurar o que a queda causou”. A salvação desfaz “as obras do diabo” (IJo 3.8).
6. A SALVAÇÃO É UMA EXPRESSÃO DO PODER DE DEUS
6.1 Jesus, o autor da salvação, tem por nome o SALVADOR (Lc 2.11; IITm 1.10). Jesus
é a salvação de Deus, porque por sua morte na cruz ganhou uma eterna salvação (Hb 5.9), sendolhe dado “todo poder no céu e na terra” (Mt 28.18), por isso Ele tem poder para perdoar (Mc
2.10). A todos os que o receberem Ele dá poder para serem feitos filhos de Deus (Jo 1.11-12).
6.2 O Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crer (Rm 1.16). Os
homens estão sendo chamados para sua glória e virtude (IIPe 1.3).
6.3 O poder do Espírito Santo opera para salvação dos pecadores (Jo 16.8-9; ITs 1.5;
Ap 22.17).
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7. O RECEBIMENTO DA SALVAÇÃO
7.1 A salvação é um DOM DE DEUS, como tal deve ser recebido, e não vem das obras
(Rm 5.15 e 6.23; Ef 2.8).
7.2 O Espírito Santo e a Palavra de Deus operam o despertamento no homem, fazendo a
sua vontade inclinar-se para buscar e aceitar a salvação (Jo 16.8-9; Rm 10.8,14-17).
7.3 “Receber a salvação” e “crer em Jesus” são expressões sinônimas (Jo 1.12-13). A fé
salvadora se expressa pela oração a Deus em nome de Jesus. “Todo aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo” (At 2.21; Rm 10.13).
7.4 “Com a boca se confessa para a salvação” (Rm 10.10). No momento em que a pessoa
se entrega a Jesus, e com a sua boca confessa sua alegria e gratidão, a certeza de ser salvo se
manifesta (Sl 51.12; Rm 10.9).
8. AS BÊNÇÃOS QUE ACOMPANHAM A SALVAÇÃO
Muitas coisas acontecem na vida do homem que recebe Jesus como seu Salvador:
8.1 Ele é salvo dos seus pecados (Mt 1.21; Lc 7.50), que lhe são perdoados (Lc 7.48; Tg
5.20). A salvação também livra da CULPA do pecado (Ef 1.7; Cl 1.14) e do poder do pecado
(Rm 7.17,20,23,25).
8.2 Ele é salvo do juízo (Rm 8.1; ITm 5.24;), da ira de Deus (Rm 5.9) e da morte eterna
(Tg 5.20; Ap 20.6).
8.3 Ele entra em comunhão com Deus (Lc 1.74-75); Ef 2.13,18); recebe entrada na sua
graça (Rm 5.1) e se torna cidadão do Céu (Ef 2.19).
8.4 Ele é salvo deste geração perversa (At 2.40), isto é, recebeu uma nova posição em
relação ao mundo (Fp 2.15).
8.5 Ele é salvo do poder de Satanás (At 26.18; Cl 1.13-15; Hb 2.14).
8.6 Por ser salvo, ele tem no coração um lugar para o Espírito Santo agir em sua vida
(Ef 1.13; 2.16-18).
8.7 A salvação lhe dá viva esperança (IPe 1.3) e direito à glória eterna (IITm 2.10; 4.18)
e é salvo da ira de Deus (ITs 1.10 e 5.9; IIPe 2.9).
9. A SALVAÇÃO ABRANGE TODOS OS ASPECTOS DA NOSSA VIDA
“Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que TUDO
SE FEZ NOVO” (IICo 5.17). A salvação provoca uma transformação total na nossa vida, nas
nossas relações com Deus, e nos dá uma nova posição no mundo e diante do inimigo. As
experiências recebidas pela salvação se expressam por diferentes nomes, em cada um dos quais
se vê um aspecto diferente dessa transformação pela qual passa o salvo:
a) Arrependimento - expressa a mudança em nosso sentido, fazendo-nos sentir remorso e
tristeza pela vida sem Deus;
b) Conversão - expressa a nossa nova atitude para com o mundo;
c) Regeneração - exprime a nossa entrada na nova vida espiritual;
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d) Justificação - significa a nossa nova posição diante da Lei de Deus.
Todos esses nomes representam uma só e a mesma experiência da salvação. A diferença
está em que cada nome representa um detalhe diferente da transformação operada por Deus.
10. A CERTEZA DA SALVAÇÃO
É possível conseguir ter certeza da salvação? As respostas são muitas e muito diferentes.
Alguns afirmam que isso não é possível, porque o homem é fraco e jamais se libertará do seu
pecado! Outros declaram ser evidência de extremo orgulho alguém dizer que é salvo! Outros,
ainda, dizem que isto é coisa que só no Céu se saberá, isto é, se chegou lá ou não! A Bíblia,
porém, define com exatidão este assunto.
10.1 A salvação é para todos. A Bíblia declara que é possível para qualquer pessoa
alcançar a certeza da sua salvação. Vejamos alguns pronunciamentos autorizados:
a) Jesus afirma que se pode receber esta certeza! Ele disse a Zaqueu: “Hoje veio a
salvação a esta casa” (Lc 19.9); à mulher pecadora disse: “A tua fé te salvou; vai-te em paz”
(Lc 7.50) e ao malfeitor que se converteu na cruz: “Hoje estarás comigo no Paraíso” (Lc 23.43).
b) Paulo experimentou esta certeza! Ele disse “o mesmo Espírito testifica com o nosso
espírito que somos filhos de Deus” (Rm 8.16).
c) Pedro também declara que é possível receber esta certeza: “Bendito seja Deus... que
nos gerou de novo” (IPe 1.3) e “a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que
nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome” (At 10.43).
d) João testifica que é possível obter essa certeza: “Amados, agora SOMOS filhos de
Deus...” (IJo 3.2); “nós sabemos que passamos da morte para a vida...” (IJo 3.14) e “estas
coisas vos escrevi para que SAIBAIS QUE TENDES a vida eterna” (IJo 5.13).
10.2 Como se manifestação a certeza da salvação?
a) O próprio Deus se encarrega de dar essa certeza àqueles que confiando nele aceitam
o seu convite. Toda a Trindade está diretamente envolvida na chamada do pecador! Deus Pai (Is
1.18); Jesus (Mt 11.28) e o Espírito Santo (Ap 22.17) dizem “VEM!”. Quando o pecador vem a
Jesus é recebido (Jo 6.37). Deus, como confirmação, envia o seu Espírito ao coração do pecador
arrependido que começa a clamar: “ABBA, PAI!” (Gl 4.6), testificando com o nosso espírito que
somos filhos de Deus (Rm 8.16). Assim a certeza da salvação nasce dentro do coração!
b) A experiência da salvação é tão marcante e revolucionária, que por si própria gera
uma certeza absoluta. Vejamos algumas expressões que salientam o que significa ser salvo: “das
trevas os convertestes à luz” (At 26.18); “do poder de Satanás a Deus” (At 26.18); “nos tirou
da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor” (Cl 1.13). É
impossível ter uma experiência emocionante e penetrante, sem que ela deixe em nós uma certeza
absoluta de que a experimentamos. Após essa experiência, poderemos dizer como o moço que
Jesus curou de cegueira: “Uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego, agora vejo!” (Jo 9.25).
Ninguém podia duvidar de que ele tivesse certeza do que lhe acontecera.
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10.3 Evidências internas da salvação:
a) O testemunho do Espírito em nós evidencia o recebimento da salvação! Deus envia o
seu Espírito para testificar na alma do convertido (Gl 4.6). Quando Deus escreve nosso nome no
Livro da Vida (Lc 10.20), Ele nos manda “o protocolo” pelo testemunho do Espírito Santo (Rm
8.16; IJo 3.24; 4.13). Devemos tomar cuidado para que este testemunho em nós jamais silencie
(Ef 4.30).
b) O testemunho das Escrituras proporciona uma certeza maravilhosa em nossos
corações. Pela salvação recebemos o Espírito Santo (Rm 8.9,16; IJo 3.24), que inspirou a Palavra
de Deus (IITm 3.16; IIPe 1.21). Quando o crente lê a Bíblia, o Espírito Santo vivifica a palavra,
aplicando-a à sua experiência e gera a certeza: “Vos escrevi para que saibais que tendes a vida
eterna” (IJo 5.13). Pela Palavra, tomamos conhecimento da verdade, e a verdade nos libertará, e
nos dará a certeza da salvação (Jo 8.32).
c) Comunhão íntima com Deus. A experiência da salvação traz também essa evidência
interna (ICo 1.9; Ef 2.13; IJo 1.3). Por meio dessa comunhão chegamos à presença do Senhor,
onde há abundância de alegria e delícias perpetuamente (Sl 16.11). Esta sensação palpável da
presença do Senhor, a paz e a tranquilidade recebidas, são evidências convincentes de que somos
filhos de Deus.
d) Extinção do medo da morte e da eternidade. A salvação proporciona essa evidência
palpável da salvação. A experiência da salvação faz cessar o medo da morte:
 Porque para os salvos não existe mais condenação (Jo 5.24; Rm 8.1);
 Porque a morte constitui a porta pela qual chegamos à presença de Jesus (Fp 1.21-23;
IICo 5.8).
 Porque, pela salvação, o crente recebe uma viva esperança (IPe 1.3). Ele é cidadão do
Céu (Ef 2.19; Hb 12.22-23), e tudo que concerne às coisas do Céu faz vibrar o seu coração de
gozo (Rm 12.12 e 15.13).
10.4 As evidências externas da salvação. Evidências externas são as que acompanham
cada vida transformada. Elas podem ser vistas pelos que “estão de fora” (ICo 5.12; Cl 4.5; ITs
4.12; ITm 3.7). Quando Saulo se converteu, o povo falava: “Aquele que já nos perseguiu,
anuncia agora a fé que antes destruía” (Gl 1.23-24). As evidências externas também são
chamadas “fruto do arrependimento” (Mt 3.8) que são indispensáveis, pois a Bíblia diz: “Pelo
fruto conhecereis a árvore” (Mt 7.16-19). Isto é, aquele que não possui o fruto do
arrependimento, é porque ainda não se arrependeu. Quais são as evidências externas?
 O crente salvo tem uma nova maneira de viver, porque a Bíblia diz que TUDO SE FEZ
NOVO (IICo 5.17). Ele agora procede com justiça (IJo 2.29) e não vive mais uma vida de pecado
(IPe 4.2-3). O crente pode errar, mas não pode mais viver continuamente pecando. Quando a
Bíblia diz: “Qualquer que nele permanece NÃO PECA” (IJo 3.6) e “o que é nascido de Deus não
comete pecado” (IJo 3.9), trata-se de uma ação contínua! Se o crente errar, não pode permanecer
no erro. Tem que deixar a falta, arrepender-se, pedir perdão, receber perdão e vencer o mal. Se
assim não o fizer, o pecado voltará a dominá-lo. Por isso o crente verdadeiramente convertido é
impulsionado por sua nova natureza a buscar perdão e restauração.
 O que é nascido de Deus guarda a Palavra do Senhor (IJo 2.3-5), pois ela está escrita no
seu coração (Hb 8.10). O amor de Deus se expressa no guardar a sua Palavra (Jo 14.15,21,23).
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 O que nasce de novo ama seus irmãos (IJo 2.10; 3.14; 4.7; 5.1). Esta evidência é tão
séria, que a Bíblia afirma que aquele que não ama seu irmão não conhece a Deus (IJo 4.8) e está
em trevas (IJo 2.9-11; 3.15).
 Outra evidência importante é que o crente confessa o nome do Senhor (IJo 4.15). Isto
acontece porque o Espírito Santo está nele e testifica de Jesus no seu coração (IJo 2.20-24). Por
isso o crente sente prazer e fica impulsionado a confessar o nome do Senhor (Mt 10.32; IJo 3.2).
CONCLUSÃO
A Bíblia afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus (Rm 3.23). Todo
homem está, portanto, debaixo de condenação (Rm 2.2-3; 3.19; ITm 5.24) e sem condições de
livrar-se da culpa por seus próprios meios.
Não havendo no universo nenhum ser capaz de justificar o homem diante de Deus, no seu
grande amor Ele providenciou o sacrifício do seu próprio Filho, para assim satisfazer a justiça
divina (Jo 3.16).
Cristo é a nossa justiça, por tudo que fez em nosso favor, como nosso substituto diante de
Deus. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação (Rm 4.24-25).
Ele, que nos purificou com seu sangue, virá nos buscar e entraremos na sua glória, para vivermos
para sempre com o Senhor (ITs 4.17; Ap 7.14 e 22.14).
Aleluia!

***************
VITÓRIA NAS TENTAÇÕES
1. O QUE É TENTAÇÃO
A tentação constitui uma arma poderosa do nosso adversário. Vejamos:
1.1 A tentação é um meio pelo qual Satanás procura instigar o homem ao pecado,
seduzindo-o e induzindo-o a fazer o mal. A tentação aparece como isca, e vem acompanhada de
laços (ITm 6.9), pelos quais o inimigo desperta a carne do homem para obedecer ao príncipe das
trevas (Ef 2.2-3).
1.2 A origem da tentação é sempre Satanás (Mc 1.13; ICo 7.5), motivo porque o seu
nome é também tentador (IITs 3.5). Ele procura, com astúcia, apartar o homem de Deus (IICo
11.3; Ef 6.11-12. É claro que Deus não pode ser a origem da tentação “porque Deus não pode
ser tentado pelo mal e a ninguém tenta” (Tg 1.13).
1.3 Por que Deus não impede que a tentação venha? Deus criou o homem com livre
arbítrio e não impede a tentação, porque por meio dela o homem pode provar que deseja
obedecer a Deus de coração. A tentação revela o que está no coração do homem (Dt 8.2; IICr
32.31). Quando o homem, na hora da tentação, invoca e aceita o socorro de Jesus (Hb 2.18; 4.16)
é aperfeiçoado (Tg 1.2-4); fica mais capacitado a discernir entre o bem e o mal (Hb 5.14) e
aprende a confiar mais em Deus (Sl. 30.7-12). Assim, se amarmos a Deus, a tentação contribui
para o nosso bem (Rm 8.28).
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2. A TENTAÇÃO DE JESUS
O próprio Jesus chegou a ser tentado pelo Diabo! Por que Jesus foi tentado?
2.1 Jesus foi tentado para provar que Ele, realmente, era um homem perfeito, sem
pecado (Hb 4.15; IICo 5.21). Somente assim podia ser o Salvador da humanidade.
2.2 Jesus foi tentado para poder ajudar os homens nas tentações (Hb 2.18; 4.16). Nas
suas tentações, Jesus tornou-se um exemplo para nós (IPe 2.21). Mostrou que a tentação em si
não é pecado, pois embora tentado em tudo permaneceu sem pecado (Hb 4.15). Mostrou também
que o aparecimento da tentação na vida do crente não é um sinal de ser ele um crente fraco, pois
embora Jesus fosse perfeito, foi tentado. Mas teve vitória total sobre as tentações. Essa vitória
mostra-nos o caminho para termos vitória sobre as tentações (ICo 10.13).
2.3 As tentações que Jesus sofreu revelam a estratégia de Satanás:
a) Na primeira tentação, o inimigo procurou instigar Jesus a usar o poder que havia
recebido para exercer o seu ministério, para seu próprio proveito. Jesus realmente possuía poder
transformar as pedras em pão, porque mais tarde Ele multiplicou pães (Mt 14.13-21). Mas fez
isso para glorificar seu Pai e para dar de comer a homens famintos. Na tentação recusou o uso do
seu poder em benefício próprio. Ao refutar o Diabo, disse: “Nem só de pão viverá o homem, mas
de TODA A PALAVRA QUE SAI DA BOCA DE DEUS” (Mt 4.4). Essa “palavra da boca de Deus” é
que faltava, e Jesus não queria fazer um milagre conforme a palavra do inimigo, mas somente
conforme a vontade de seu Pai (Jo 5.19,30). Ele não aceitou receber sugestão de Satanás. Por
isso venceu.
b) Na segunda tentação, Satanás propôs que Jesus se lançasse do pináculo para onde Ele
havia sido levado (Mt 4.5-7). Satanás tentou Jesus a assumir os riscos e mostrar-se corajoso,
saltando de grande altura. Jesus rejeitou a proposta, porque não queria obedecer a Satanás. A fim
de tirar qualquer dúvida, em torno da sua proposta, Satanás citou uma palavra das Escrituras que
falava da proteção divina (Sl 91.11-12; Mt 4.4-6). Porém, nesta citação, Satanás omitiu a parte
que fala da promessa de Deus de guardar o Filho “EM TODOS OS TEUS CAMINHOS” (Sl 91.11).
Jesus sabia que a promessa de Deus não era para tentar a Deus, mas para proteção nos
CAMINHOS TRAÇADOS POR DEUS.
c) Na última tentação, Satanás foi ainda mais atrevido. Mostrou a Jesus num só momento,
todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: “Tudo isto te darei se, prostrado, me
adorares!” (Mt 4.8-9). De que maneira Satanás conseguiu mostrar isso a Jesus a Bíblia não
revela, porém o Diabo prometeu o que não lhe pertencia. A Bíblia diz: “Do Senhor é a terra e a
sua plenitude” (Sl 24.1). Satanás não possui nada. Ele somente usurpou o poder que exerce (IJo
5.19). Ademais, a glória que ele prometeu é por demais passageira (IPe 1.24; Dn 4.30). Jesus
rejeitou o domínio e o poder oferecidos por Satanás, porque Ele não queria nenhuma autoridade
que não fosse de Deus. Ele não quis uma coroa sem cruz, por isso escolheu o caminho da cruz e
a coroa de espinhos, para por ela ganhar para nós uma coroa de justiça (IITm 4.8). Finalmente
Jesus disse a Satanás: “Vai- te, Satanás, e ele o deixou!” (Mt 4.10-11). A Bíblia diz: “Resisti ao
diabo e ele fugirá de vós” (Tg 4.7).
3. A ORGANIZAÇÃO SATÂNICA
Satanás, para afirmar o seu reinado mal, tem como finalidade a luta contra Deus e contra as
criaturas de Deus. Ele procura em tudo imitar o que é de Deus, e para isso organizou os anjos
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caídos que o acompanharam em ordem hierárquica, da mesma maneira que os anjos celestes
estão organizados.
3.1 Satanás se Fez Príncipe do Seu Reino (Mt 12.26).
Satanás, antes de ser expulso do Céu, era um querubim da guarda ungido sobre a terra (Ez
28.14), pois habitava no Éden, queria continuar com domínio sobre o mundo, e foi chamado
“príncipe deste mundo” (Jo 14.30; 16.11). Ele queria ser semelhante ao Altíssimo (Is 14.14), é
chamado o “deus deste século” (IICo 4.4), é o “príncipe dos demônios” (Mt 12.24) e “das
potestades do ar” (Ef 2.2), tem o seu quartel general nos lugares celestiais (Ef 2.2) de onde pode
atingir o mundo todo (Jo 1.7).
3.2 Os Demônios Estão Organizados Militarmente
a) Alguns demônios são chefes de grandes regiões, ou de países, por isso são chamados
como tendo autoridade sobre esses lugares. Em Dn 10.13 e 10.21, chamam-se “o príncipe da
Pérsia” e “o príncipe da Grécia”. Certamente o diabo tem encarregado demônios graduados de
liderar as forças más em cada país, ou região. São os tais que em Ef 6.12 são chamados
principados.
b) Os demônios estão organizados em hostes espirituais da maldade (Ef 6.12) e em
legiões de demônios (Mt 5.9,15). Estas formações têm como seus chefes os “príncipes das
trevas” (Ef 6.10-12).
c) Na luta final, no tempo da Grande Tribulação, Satanás tentará imitar a Santíssima
Trindade fazendo a sua própria trindade, da qual ele mesmo é a Besta, o Anticristo e o Falso
Profeta (Ap 13.2-13), mas aí já estará próximo o fim de seu reinado.
4. OS MÉTODOS DE LUTA DE SATANÁS E DOS DEMÔNIOS
Falando a respeito do nosso inimigo Satanás, a Bíblia diz: “Não ignoramos os seus ardis”
(IICo 2.11). Vejamos agora alguns dos métodos do nosso inimigo, na sua luta contra Deus e
contra a humanidade.
4.1 Satanás Ataca com Violência no Combate
Desde que Caim matou Abel, porque este era justo (lJo 3.12), Satanás tem, em todo o
tempo, usado como arma a violência: perseguições, prisões e mortes. O sangue dos mártires tem
jorrado até mesmo em nome da religião. Satanás inspirou a “Santa” Inquisição na Espanha, na
França e em outros países, e ela matou multidões de crentes. Sobre tudo isso disse Jesus: “Sê fiel
até a morte e dar-te-ei a coroa da vida” (Ap 2.10).
4.2 Satanás Usa o Engano e o Laço Maligno Como Armas
A Bíblia fala dos que caem em laços do Diabo (Sl 124.7 e 91.3; ITm 3.7; 6.9; IITm 2.26).
Às vezes o inimigo apresenta falsas aparências para enganar (Gl 1.8). Uma das suas armas é
procurar que o crente faça acordo com as trevas (IICo 6.14-16); por meio de falsas promessas
(IIPe 2-19) procura enganar os símplices e para isso cega a vista (IICo 4.3-4).
4.3 O Inimigo Usa Como Arma Também Seduções e Tentações
Satanás procurou despertar Adão e Eva para a mesma tentação que o havia derrubado do
Céu, isto é, a vontade de ser igual a Deus (Is 14.14; Gn 3.5). Ele procurou derrubar o próprio
Jesus pela tentação, porém Jesus venceu (Mt 4.1-11). Assim todos são tentados (lJo 2.15-16).
Ananias e Safira foram tentados (At 5.3) e caíram.
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5. IMITAÇÕES – UMA ARMA PERIGOSA QUE O INIMIGO USA
Sempre que Deus opera, o inimigo se faz presente. Por meio de imitações ele quer desfazer
a força sobrenatural do Todo-poderoso e por em dúvida a operação de Deus. Assim ele fez diante
de Faraó, quando Moisés estava operando milagres em nome de Deus (Êx 7.17; 8.18; 9.11; IITm
3.8), mas quando o poder de Deus se tornou pleno, essas tentativas foram desfeitas (Êx 7.12;
8.19).
Do mesmo modo como Satanás enganou Eva através da serpente (ITm 2.14), simulando
conhecimento da palavra de Deus, dizendo: “É assim que Deus disse?” e “certamente não
morrerás!”, assim ele continua agindo ainda hoje. Satanás põe cartola de teólogo e “ensina” que
a Bíblia não é a Palavra de Deus e que Jesus não é o Filho de Deus. Ele vem como um vendedor
ambulante nas portas das casas, dizendo que não existe nem ressurreição nem castigo eterno. São
os modernistas, os russelitas, os mórmons, os espíritas e muitos outros que Satanás usa para
imitar a mensagem da Bíblia, com o fito de enganar as almas que não sabem distinguir o falso do
verdadeiro. Milhões de pessoas estão sendo enganadas por meio de doutrinas pagãs.
O inimigo procura também introduzir imitações até no uso dos dons espirituais. Se alguém
não dá glória a Deus quando é usado, o inimigo procura logo seduzir um “profeta” para o uso
indevido da profecia, do dom de línguas com interpretação. E, desta maneira, surgem falsos
profetas (Mt 24.24). O inimigo introduz também falsos milagres (At 2.24; IITs 2.10), bem como
o espírito de adivinhação (Ez 13.6), de falsidade (Mq 2.11), de impureza (Zc 13.2), e de mentira
(IRs 22.22), tudo isso para enganar o povo e por em descrédito a manifestação do Espírito Santo.
6. A VITÓRIA DE JESUS SOBRE SATANÁS
Deus prometeu isso no dia da queda, no Éden (Gn 3.15) e a promessa se cumpriu “na
consumação dos tempos [quando], Deus enviou seu Filho, nascido de mulher” (G1 4.4), para
“desfazer as obras do Diabo” (lJo 3.8). Jesus venceu o Diabo definitivamente quando na cruz
exclamou: “Está consumado” (Jo 19.30). Nesse momento Jesus “despojou os principados e
potestades e deles triunfou em si mesmo” (Cl 2.15); e “vencendo-o, tirou-lhe toda a armadura”
(Lc 11.21-22). Com a autoridade da Cruz, Jesus proclamou liberdade para todos os cativos (Lc
4.18-20) pois pela sua morte “ele repartirá o despojo” (Is 53.12). Todo aquele que crê em Jesus
e no poder do seu sangue é justificado (Rm 3.24-25) e libertado do poder de Satanás (Hb 2.1415; At 26.18; IITm 2.26; Cl 1.13) e do mundo (Jo 15.19). Satanás foi vencido por Jesus e
dominado debaixo dos pés de Cristo (ICo 15.25) e a vitória do Filho de Deus é a nossa própria
vitória (ICo 15.5-7).
7. CADA CRENTE PODE EXPERIMENTAR NA PRÁTICA ESSA VITÓRIA
Jesus está no crente (Cl 1.27) e é maior do que o inimigo (IJo 4.4). Ele nos prometeu o
Espírito Santo que dá poder (At 1.8) e fortalecidos no Senhor recebemos a armadura completa
(Ef 6.10- 17), pela qual podemos resistir ao Diabo (Tg 4.7; Ef 4.27; IPe 5.8,9; Ap 12.10-11).
8. A VITÓRIA FINAL SOBRE SATANÁS ESTÁ CHEGANDO
Quando Jesus vier em glória (Ap 19.11-16), Satanás será preso e amarrado por mil anos
(Ap 20.1-3). Depois será solto por um pouco de tempo e logo continuará fazendo aquilo que é
próprio dele, enganar os homens, que em grande número o seguirão e se ajuntarão na batalha
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contra Deus (Ap 19.7-8). Deus, porém, não esperará mais e mandará o fogo do Céu devorar
Satanás e as suas hostes. Então, Satanás será lançado no inferno para todo o sempre (Ap 20.910), ficando totalmente esmagado debaixo dos pés do seu vencedor (Rm 16.20). Todos os
demônios serão julgados e lançados no Lago de Fogo, que foi feito para o Diabo e os seus anjos
(Mt 25.45).
A vitória encherá os céus com júbilo, e por toda a eternidade se ouvirá o “Aleluia!” ao
Cordeiro, que nos comprou pelo seu sangue. Amém.
9. O CAMINHO DA VITÓRIA SOBRE AS TENTAÇÕES
A Bíblia mostra que o crente tem possibilidade de vencer. Quando Jesus escreveu às sete
igrejas na Ásia Menor, citou a cada uma delas a palavra: “Àquele que vencer” (Ap 2.7,11).
Apocalipse 21.7 diz: “Quem vencer herdará todas as coisas”. Assim “em todas estas coisas
somos mais do que vencedores por aquele que nos amou!” (Rm 8.37). Vejamos as condições
para o caminho da vitória:
9.1 O crente deve VIGIAR. A Bíblia diz: “Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os
seus vestidos para que não ande nu” (Ap 16.15). Embora sejamos salvos e tenhamos colocado
os nossos pés sobre a Rocha (Sl 40.2; Mt 27.24-26), devemos sentir a nossa inteira dependência
de Deus e pedir: “Guardam-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade” (Sl 40.11).
Precisamos vigiar e orar (Mt 13.33; Ef 6.18; IPe 4.7), em todo o tempo (Lc 21.36), diante dos
ataques constantes do Diabo (IPe 5.8). Nosso espírito está pronto e a nossa carne é fraca (Mt
26.41), mas Jesus prometeu que se o pai da família vigiar por causa do ladrão, a sua casa não
ficará minada (Mt 24.43). Deus ajuda aquele que vigia.
9.2 O crente deve ter o PROPÓSITO de permanecer no Senhor (At 11.23). Um
propósito firme gera firmeza de coração, a qual proporciona poder sobre a vontade própria (ICo
7.37). Foi com esse propósito que Daniel ficou firme e fiel a Deus no palácio da Babilônia (Dn
1.8). Foi também com esse propósito que Rute decidiu não se afastar da sua sogra Noemi,
quando esta pretendia voltar para a terra prometida (Rt 1.16-18). Este propósito firme não
significa que o crente tem de lutar com o seu próprio poder. A Bíblia diz que “Deus cumpre
COM PODER todo o propósito de bondade e obra da fé” (IITs 1.11). Deus que opera o querer,
também opera o efetuar, (Fp 2.13). É Ele que nos aperfeiçoa para fazer a sua vontade, operando
em nós o que lhe é agradável (Hb 13.21). DESTA MANEIRA O CRENTE SE TORNA FORTE para
resistir ao Diabo (Tg 4.7), que assim fugirá. O crente recebe força de Deus para se enfrear (Sl
39.1) e fugir do mal (ITm 6.11; IITm 2.22), assim se conservará no caminho do Senhor (IJo
5.18).
9.3 Aquele que mantém o mal à distância guarda a sua alma. A Bíblia diz: “O que
guarda a sua alma, retira-se para longe (do caminho perverso)” (Pv 22.5); “Não se aproxime
da porta da sua casa (do pecado)” (Pv 5.8); “passa ao largo dela” (Pv 4.14-15; Sl 119.101),
pois aquele que passa “pela rua, perto da sua esquina” (Pv 7.8) se põe em perigo. Quando
Pedro seguiu de longe, pôs-se em perigo (Lc 22.54-55). Por isso é que devemos seguir ao Senhor
de perto (Sl 63.8). O crente deve também evitar a companhia daqueles que dão mau exemplo
(ICo 15.33; Pv 22.24; 20.19; Sl 1.1; Js 23.12-13), e não se impressionar com a maioria, para
fazer o mal (Êx 23.2), errando com os que erram (Ez 44.10). A Bíblia diz: “O ALTO CAMINHO É
DESVIAR-SE DO MAL” (Pv 16.17).
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9.4 O crente deve aceitar o SOCORRO QUE JESUS OFERECE aos que estão sendo
tentados (Hb 2.18). Vejamos algumas maneiras pelas quais Jesus deseja nos dar a vitória:
a) Em primeiro lugar Jesus ofereceu a si mesmo para nos ajudar. Ele disse: “Eis que estou
convosco todos os dias” (Mt 28.20). A Bíblia diz: “O teu cuidado guardou o meu espírito” (Jó
10.12). Todo aquele que crê no Filho de Deus, vence o mundo” (IJo 5.4-5). Pelo sangue de Jesus
podemos ser vencedores (Ap 12.11). Se o crente for vencido pela tentação, e buscar a ajuda de
Jesus, Ele vem ao encontro do crente vencido e o ajuda a reabilitar-se.
b) Jesus também quer ajudar-nos a usar uma poderosa arma que temos: a PALAVRA DE
DEUS. Foi essa arma que Ele usou contra o tentador: “Vai-te Satanás, porque ESTÁ ESCRITO”
(Mt 4.10). Também poderemos vencer pela Palavra de Deus! (Sl 119.11,101; 17.4; IJo 2.14).
Usemos, pois, a poderosa Palavra (Hb 4.12) que é uma espada aguda (Ef 6.17), é a vitória, é a
nossa esperança.
c) Jesus ainda prometeu nos dars o Consolador para nos ajudar (Jo 14.26; Rm 8.26). Pelo
poder do Espírito Santo, podemos obter a vitória sobre a carne (Gl 5.16), e nos fortificar contra
as hostes da maldade (Ef 6.10-12). Aquele que está cheio do Espírito Santo pode vencer os dias
maus (Ef 5.16-18). Pela unção, podemos ter vitória sobre o espírito do Anticristo (IJo 2.18-20).
d) Todos estes meios que Jesus nos oferece, pelos quais deseja nos dar vitória, tornam-se
poderosos e eficientes na vida do crente que vive em oração. Jesus vinculou o poder para ter a
vitória sobre a carne: a ORAÇÃO. Ele disse: “Vigiai e ORAI, para que não entreis em tentação”
(Mt 26.41). O salmista registrou a sua experiência nesse sentido: “Invocarei o nome do Senhor e
ficarei livre dos meus inimigos” (Sl 18.3).
Que Deus nos ajude e nos guarde na hora da tentação!

***************

BATISMO NAS ÁGUAS
INTRODUÇÃO
No ensino da Bíblia encontramos duas ordenanças dadas por Cristo à Igreja. Esse assunto é
muito importante, pois faz parte dos primeiros rudimentos da doutrina de Cristo (Hb 6.1-3).
Entende-se por “ordenanças de Cristo” as ordens dadas por Ele à sua Igreja para ministrar
os dois ritos sagrados instituídos e ordenados por Cristo, que são o BATISMO NAS ÁGUAS e a
CEIA DO SENHOR. Ambos expressam, simbolicamente e de modo visível, o sepultamento e a
ressurreição em Cristo, e esta, a memória de Cristo na sua morte.
Os salvos a quem são ministrados estes ritos expressam, com a sua aceitação, o seu amor a
Cristo e a sua fé na Palavra do Senhor.
As ordens de Jesus, sobre o Batismo e a Ceia do Senhor, foram dadas de modo muito claro.
Jesus disse: “Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo” (Mt 28.19). A
respeito da Ceia Ele disse: “Tomai, comei e bebei dele todos” (Mt 26.26-29) e ainda: “Fazei isto
em memória de mim” (ICo 11.24-25). Estas ordenanças não são meramente símbolos vazios, que
nada têm a ver com a nossa vida espiritual, como alguns de doutrina acomodada proclamam. A
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observância delas é indispensável e obrigatória. Por isso, devem em todos os tempos, ser
praticadas pelos crentes.
O Batismo nas Águas e a Ceia do Senhor são ordenanças e não sacramentos. Existe uma
interpretação que atribui ao Batismo e a Ceia do Senhor um valor quase mágico, e por isso os
chamam de sacramentos. Esta palavra significa um elemento que transmite a graça de Deus
àqueles a quem for ministrado. Convém observar que a palavra sacramento não se acha em
nenhum lugar da Bíblia, mas é uma expressão criada pelos próprios teólogos. Nem o Batismo
nem a Ceia do Senhor são sacramentos, mas sim ordenanças de Deus. O ensino da Bíblia é bem
claro no sentido de que nenhum destes dois atos transmite a graça de Deus a alguém, pois não
são ministrados para que por meio deles, a pessoa que os recebe seja salva, uma vez que são
destinados exclusivamente aos que já foram salvos pela graça de Deus, em Jesus Cristo.
Além disso, convém observar, que Deus jamais entregou aos homens meios visíveis que
pudessem ser usados por um homem para transmitir a graça divina a outro homem. A graça de
Deus vem somente por Cristo, pela fé no seu sangue (Rm 3.24; 5.15; IITm 1.9).

I – BATISMO NAS ÁGUAS – UMA ORDENANÇA DE DEUS
Embora o ensino da Bíblia sobre o Batismo seja bem claro, tem havido, através dos
tempos, muita controvérsia teológica sobre esta doutrina. Existem muitas maneiras diferentes de
praticar o Batismo. A finalidade deste estudo é simplesmente observar os pontos principais da
doutrina bíblica sobre o Batismo nas Águas:
1. O Batismo foi ordenado por Jesus Cristo - Foi ele que mandou seus discípulos batizar
(Mt 28.19; Mc. 16.16). Os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e batizavam em
cumprimento da ordem recebida (Mc 16.20; At 2.41; 8.12; 10.47).
2. Uma ordem dada pelo Senhor é realmente para ser cumprida (Sl 119.4), pois a falta
de obediência significa rejeição do conselho de Deus (Lc 7.29-30). Todo aquele que ama ao
Senhor prova o seu amor obedecendo à sua Palavra (Jo 14.21-23). A salvação nos liberta até das
tradições recebidas dos pais (IPe 1.18). Graças a Deus!
3. De que Maneira Deve Ser Praticado o Batismo - O Batismo deve ser praticado como
foi nos dias dos apóstolos. Vejamos:
3.1 Os que eram aceitos para serem batizados nos dias apostólicos:
a) batizavam-se pessoas que haviam se arrependido (At 2.38);
b) batizavam-se pessoas que de bom grado recebiam a Palavra (At 2.41; 8.12).
c) batizavam-se os que criam em Jesus (Mc 16.16; At 8.12,37; 18.8, 16.33-34);
d) batizavam-se crentes já batizados com o Espírito Santo (At 9.17-18; 10.47);
e) batizavam-se pessoas que já eram discípulos (At 19.1-6.)
Observamos, assim, que não existe na Bíblia nenhum exemplo de batismo de crianças
recém-nascidas.
Quando se fala de “Batismo de famílias”, não se altera aquilo que acima foi mencionado,
pois as famílias sobre cujo Batismo a Bíblia fala eram compostas de pessoas já conscientizadas
sobre o que faziam. Vejamos:
 A família do carcereiro: A Bíblia diz que o carcereiro “na sua crença em Deus, alegrouse com toda a sua família” (At 16.34).
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 A respeito da família de Crispo diz que Crispo “creu no Senhor, com toda a sua casa”
(At 18.8).
 Na família de Cornélio foram todos batizados com o Espírito Santo antes do Batismo nas
Águas (At 10.46-47).
 Sobre a família de Estéfanas (ICo 1.16), a Bíblia não esclarece qual era a situação de
cada membro, mas Paulo escreveu a respeito, dizendo que eles se dedicavam ao serviço dos
santos (ICo 16.15).
Sobre o batismo pelos mortos (ICo 15.29), trata-se de uma heresia que havia no tempo de
Paulo. Quando Paulo defendia a verdade da ressurreição de Cristo contra os que a contestavam,
ele mostrou, como um exemplo, que até aqueles que em outros pontos doutrinários estavam
errados, acreditavam na ressurreição.
4. Como Eram Batizados os Crentes nos Dias dos Apóstolos:
a) Os candidatos eram imersos nas águas. A Bíblia diz sobre o batismo do eunuco:
“desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou e quando saíram da água”
(At 8.38-39); sobre o Batismo de Jesus, diz que Ele depois do seu Batismo “saiu da água” (Mt
3.16). Batizava-se em Enom, porque ali havia “muitas águas” (Jo 3.23); não houve o problema
(como alguns afirmam) de terem sido batizados os 3.000 convertidos no mesmo dia do
Pentecoste em Jerusalém, porque nessa cidade havia cinco grandes reservatórios de água, entre
os quais o tanque de Betesda (Jo 5.2), que media 360 x 30 x 70 pés;
b) Eram batizados “em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo” (Mt 28.19). Essa
ordem de Jesus jamais foi ab-rogada, portanto, ninguém tem o direito de desprezá-la (Mt 5.1819), não se podendo afirmar, pelo que se lê em Atos 2.38; 8.16; 10.48 e 19.5 que os apóstolos
batizavam em nome de Jesus, estando, por isso, a mencionada ordem sem efeito. Essas
passagens significam, apenas, que os discípulos batizavam autorizados por Jesus. Eles foram
enviados para “da parte de Cristo, servi-lo” (IICo 5.20). Os apóstolos faziam tudo em nome de
Jesus (Cl 3.17); pregavam (Lc 24.47); curavam (At 3.6,16); expulsavam demônios (Mc 16.17);
disciplinavam (ICo 5.9; IITs 3.6) em nome de Jesus. Assim, quando batizavam faziam isso
também em nome de Jesus. Porém, no ato de imergir o candidato, eles o batizavam em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, conforme a ordem dada por Jesus.
5. Quando era ministrado o Batismo, nos dias dos apóstolos. Observemos que nos dias
apostólicos o Batismo era sempre ministrado após a experiência da salvação e nunca antes.
Ninguém era batizado para ser salvo, mas porque já era salvo. O Batismo é um ato sagrado que
simbolizava o sepultamento da nossa velha natureza (Rm 6.3-5). A palavra sepultamento
subentende o fato de que antes de alguém ser sepultado tenha morrido (Rm 7.9-10). Também se
compreende, pela lógica, que o tempo entre a morte e o sepultamento, isto é, o Batismo, não
deve ser muito extenso.
O SIGNIFICADO DO BATISMO
1. O Batismo é um símbolo da nossa IDENTIFICAÇÃO com a morte, com o
sepultamento e com a ressurreição de Jesus (Rm 6.3-4). Assim como Jesus morreu, nós
também morremos para o mundo (Gl 2.20; Cl 3.3) e somos “sepultados” pelo Batismo, para
junto com Ele ressuscitar para viver em “novidade de vida” (Rm 6.5; Cl 2.12).
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2. O Batismo é também um ato em que confessamos a nossa fé em Jesus, pois, pela fé
morremos para o mundo, para inteiramente pertencermos a Jesus (Gl 3.27; IPe 3.18). O Batismo
se torna para o crente em verdadeiro limite entre o reino de Deus e o mundo, como o Mar
Vermelho ficou como limite entre a terra da escravidão do Egito e a nova vida, a caminho de
Canaã (ICo 10.2).
3. O Batismo representa também obediência. Jesus mandou e nós queremos obedecer.
Jesus é o nosso exemplo em tudo (IPe 2.21; Jo 13.15). Ele foi batizado para cumprir toda a
justiça de Deus (Mt 3.21) e nós também queremos seguir as suas pisadas (IPe 3.21; Sl 85.13).
4. O Batismo é o caminho da bênção. O Batismo é um ato em que Jesus opera na vida
daquele que se submete a Ele, abençoando-o e confirmando a sua fé na Palavra. Não é, como
alguns afirmam, um ato mágico, que só por ser ministrado traz efeitos para a vida espiritual. A
salvação é um dom de Deus (Rm 3.23), mas pelo Batismo Deus proporciona ricas bênçãos que
aperfeiçoam a salvação recebida. Vejamos algumas das bênçãos que acompanham o Batismo:
a) O Batismo agrada a Deus (Mt 3.16-17). É sempre maravilhoso quando é possível fazer
algo que agrada a Deus (Rm 14.18; IICo 5.9);
b) O Batismo, por identificar o batizando com Cristo, aprofunda a vida espiritual e
constitui uma força para a santificação (Gl 3.27);
c) Por meio do Batismo, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, que é a sua Igreja
(At 2.41-42,47), pois somos batizados em Cristo (Rm 6.3), que é o cabeça da Igreja (Ef 1.22). A
Bíblia diz “nós fomos batizados num Espírito formando um corpo” (ICo 12.13). Isto é uma
grande bênção;
d) Deus prometeu aos que foram batizados “o dom do Espírito Santo” (At 2.38), mas
acontece que muitas vezes os batizandos já são batizados com o Espírito Santo antes de serem
batizados em águas; no entanto, quem ainda não o é, pode receber essa promessa.

***************

AMOR E PERDÃO NA FAMÍLIA
I – O AMOR NA FAMÍLIA
Texto Base Gn 45.1-15
A palavra AMOR, que tem sido cantada em verso e prosa, precisa ser entendida e analisada
à luz da Palavra de Deus. Na sociedade atual, a palavra amor está muito desgastada. Para muitos,
amor é apenas sexo, prazer ou satisfação. Confundir amor com sexo é limitar o significado
verdadeiro do amor. Outros tentam comprar o amor através de dinheiro e presentes. Nas famílias,
geralmente, o amor tem diminuído assustadoramente. Os lares nem sempre são lugares de
manifestações amorosas, mas um verdadeiro campo de batalha.
Um outro problema é o daqueles que entendem que só devem amar os que os amam. Amar
só quando se é amado é prova de um amor egoísta e condicional. Neste breve estudo faremos
algumas reflexões para uma compreensão verdadeira sobre o amor na família.
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1. O AMOR NA FAMÍLIA É FUNDAMENTAL PARA SUA SOBREVIVÊNCIA
É impossível uma família sobreviver diante das crises, problemas e atritos sem amor. O
amor é a base para a sustentação dos lares, e nele os lares precisam estar apoiados. A família é
uma instituição ameaçada, mas não derrotada, pois o amor tudo vence. A família de José
conseguiu sua restauração através da manifestação do amor por parte daquele que foi odiado e
vendido.
No livro “Família, Teologia e Alternativas Clínicas”, encontra-se o seguinte: “Pai e mãe
hão de relacionar-se mutuamente sobre a base do amor (Ef 5.21). Este amor estabelecerá o marco
de referência, que não somente modela o padrão de relação entre os diferentes membros da
família, mas que permite o crescimento dos mesmos”.
Deus é a fonte desse amor (IJo 4.8). Cada família deve buscar no Senhor o amor para a sua
sobrevivência. É preciso deixar que o Deus de amor seja o construtor dos nossos lares (Sl 127.1).
O que ocorre quando há o esfriamento do amor? Logo surgem a infidelidade, os maus
tratos, a falta de diálogo, ciúmes exagerados, brigas etc. Muitos lares já ruíram e outros estão à
beira da separação, em virtude da diminuição do amor. A família só consegue sobreviver unida e
feliz, por meio da existência do amor. Se há um elemento, que mais do que qualquer outra coisa,
pode salvar os casamentos é o amor.
2. O AMOR NA FAMÍLIA CARACTERIZA-SE PELO ALTRUÍSMO
É característica fundamental do amor o altruísmo, ou seja, aquele que ama procura fazer
algo em favor de quem o ama. O amor é doação, indo assim além do romantismo.
José revelou um amor autêntico aos seus familiares, concedendo perdão, promovendo a
união familiar e oferecendo recursos para a sobrevivência dos seus entes queridos (Gn 45.1-15;
46.28-34).
A maior prova de amor altruísta foi dada por Deus. Ele “deu” seu próprio Filho Unigênito
em favor da salvação de todo aquele que nEle crê (Jo 3.16).
Este amor altruísta é possível verificar com clareza nas declarações de Martin Luther King:
“Não digam que sou um Prêmio Nobel. Isso não tem importância. Digam que fui porta-voz da
justiça. Digam que procurei dar amor, que procurei amar e servir à humanidade”.
Na família ninguém existe para ser apenas amado e servido. Ela se constitui em uma
oficina de trabalho, local de constantes demonstrações de amor mútuo. O apóstolo Pedro fala dos
deveres daqueles que se amam (IPe 4.7-11). Há gestos, costumes, jeitos e trejeitos diferentes. É
preciso suportar o peso dessas diferenças “em amor” (Ef 4.2), fazendo sempre algo pela pessoa
amada.
3. O AMOR NA FAMÍLIA PRECISA SER DEMONSTRADO EM QUALQUER
SITUAÇÃO
No episódio que envolveu a família de José, é possível perceber com clareza que ele
demonstrou o verdadeiro amor, num contexto de rejeição e abandono. Quando seus irmãos foram
ao Egito em busca de alimento, e se depararam com ele no poder, não foram marginalizados
nem penalizados, mas alcançaram favor da parte de José. A expressão do amor é um fato que não
pode ser visto em apenas alguns momentos, nem direcionado para algumas pessoas ou
demonstrado só quando se é amado.
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“Nós amamos porque ele nos amou primeiro” (IJo 4.19). Quando Cristo nos amou, nós
éramos Seus inimigos, pecadores e estávamos longe de fazer a Sua vontade, mas através de um
amor incondicional Ele nos amou e nos redimiu.
No relacionamento familiar, a prática do amor deve existir em todos os momentos. Esse é
um grande desafio, mas é possível amar mesmo não sendo amado, porque o amor não se resume
num sentimento, mas em uma convicção e dever cristãos. É preciso estar disposto a compreender
que o amor é mais que um sentimento. Através de atividades de compromisso, aceitação e
respeito, o amor é expresso em qualquer circunstância.
O amor é vital para trazer a união e a felicidade nas famílias. Uma boa comunicação, um
bom relacionamento sexual, inexistência de ciúme exagerado e muito mais, só poderão ser
conseguidos quando o amor estiver existindo abundantemente dentro dos lares. Uma família só
pode sobreviver, enfrentando crises, com a presença do amor verdadeiro, o qual deve ser
demonstrado em quaisquer situações da vida.

II – O PERDÃO NA FAMÍLIA
Texto Base Lc 15.11-32
Como cristãos, cremos que Deus criou a família e a fez para que seja um refúgio de paz,
alegria e equilíbrio em meio à angustia, desesperança e confusão da sociedade em que vivemos.
Entretanto, há várias ameaças que colocam em risco a harmonia da família. É importante meditar
no ensino bíblico a respeito do perdão na família; mais importante ainda é viver este ensino.
Muitas vezes acontece, lamentavelmente, de famílias experimentarem brigas e
desentendimentos. São conflitos que surgem entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos entre si,
que se não forem tratados a tempo, resultarão em rompimento de relacionamentos, mágoas,
frustrações, enfim, fatores que podem destruir uma família. São muitos os casais que se
divorciam, irmãos que não se falam, porque surgiram problemas que não foram solucionados. A
solução é o perdão. Este assunto é de fácil compreensão, mas de difícil execução. Entretanto,
pela graça de Deus, devemos não apenas aprender o que a Bíblia diz sobre isso, mas também
viver este perdão.
1. O PERDÃO É UMA NECESSIDADE NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
Não é novidade para ninguém que toda família tem problemas. A família da parábola
contada pelo Senhor não é exceção à regra, e enfrentou problemas seríssimos. Estes problemas
foram provocados pelo filho mais novo, que exigiu de seu pai a sua parte nos bens. É
interessante observar que o rapaz pediu o que era realmente seu, porém, ele só teria plenos
direitos àqueles bens depois da morte de seu pai. O que aquele rapaz cometeu foi uma ofensa
terrível, quase imperdoável, tanto naqueles dias como hoje. Na prática, aquele jovem insensato
estava dizendo que a vida de seu pai valia menos que as riquezas e os bens materiais. Esta atitude
irrefletida do moço provocou profunda mágoa no coração de seu pai, e provocou também grande
amargura no coração do irmão mais velho. E, com certeza, ele mesmo ficou frustrado e
decepcionado, após ver que o dinheiro não lhe deu a felicidade sonhada e desejada. Devido a um
ato impensado, muito sofrimento sobreveio àquelas três vidas. Só uma coisa poderia resolver tão
graves problemas: o perdão. Com o perdão, a paz voltaria aos corações tristes e angustiados; com
o perdão, o que todos os membros daquela família mais desejavam seria obtido. O que toda
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família quer é viver em harmonia. Se qualquer fator põe em risco este equilíbrio, o perdão
precisa ser exercitado para que a harmonia volte a reinar no lar.
Por mais graves que possam ser os pecados que os membros da família cometem uns
contra os outros, o perdão continua a ser uma necessidade, e enquanto esta necessidade não for
satisfeita, a situação dos envolvidos só irá piorar. A passagem do tempo não é capaz de resolver
muitos problemas que surgem entre parentes - só o perdão é capaz de fazê-lo. Pedir, dar e aceitar
o perdão é uma necessidade vital para a saúde emocional, espiritual (e até física) de qualquer
família, seja da Palestina dos dias de Jesus, ou do Brasil do nosso tempo.
2. O PERDÃO PRODUZ RESTAURAÇÃO NO RELACIONAMENTO FAMILIAR.
Além de ser uma necessidade que precisa ser satisfeita, o perdão produz restauração. Foi o
que aconteceu na família retratada no texto básico: a recepção festiva dada pelo pai ao filho mais
moço que voltou para casa, indicava claramente que houve perdão; e com o perdão, o exguardador de porcos foi restaurado à sua posição de filho. Ele queria ser recebido como um
simples empregado, mas a restauração foi completa: seu pai o honrou, dando-lhe um anel,
símbolo de sua posição.
Sempre que há a prática do perdão, maravilhas acontecem. Relacionamentos interpessoais
INTERR ompidos são restaurados; consciências que se tornaram enfermas pelo peso dos pecados
cometidos são curadas; crises sérias são solucionadas quando há perdão. Isto tudo porque o
perdão dá a possibilidade de um novo começo, uma nova chance a quem errou. Este perdão é
dado porque foi recebido de Deus (Cl 3.13). Meditando sobre este assunto, alguém disse:
"perdoar é considerar o outro como se ele não nos tivesse ofendido em nada”.
A restauração produzida pelo perdão se dá em vários níveis: em nível horizontal no
relacionamento da pessoa ofendida com quem a ofendeu (e vice-versa); em nível vertical, no
relacionamento com Deus; e até em um nível interior, no relacionamento da pessoa consigo
mesma. A convivência familiar é altamente sujeita a problemas graves de relacionamento,
entretanto, se o perdão for pedido e for dado, haverá restauração, paz, equilíbrio e cura de
memórias feridas.
3. O PERDÃO É UM DESAFIO AO RELACIONAMENTO FAMILIAR
O perdão cura, abençoa e restaura. Sendo assim, era de se esperar que este assunto (perdão)
nos relacionamentos em geral, e mais especificamente em um contexto familiar, fosse mais
vivido e executado no dia-a-dia dos crentes. Entretanto, não é isso que se vê. Geralmente há uma
resistência quanto a dar e pedir perdão. Isto porque o perdão é um desafio. Cada vez que nos
encontramos em uma situação que exige perdão somos desafiados: perdoaremos ou não?
Pediremos perdão ou não? A tendência natural das pessoas, devido ao orgulho, é não conceder
nem pedir perdão; mesmo os crentes, enfrentam dificuldade em relação a tão importante questão.
Neste caso, aplica-se o que disse o Apóstolo Paulo aos crentes gálatas: “porque a carne milita
contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si” (Gl 5.17).
No texto básico, pode-se observar que a parábola não foi concluída por Jesus, nem se sabe
o que aconteceu com o filho mais velho, que ficou tão indignado com o pai por ter perdoado o
irmão mais novo, que nem entrou em casa (v. 28). Ele perdoou seu irmão? Reconciliou-se com
ele? Ou permaneceu irredutível em sua recusa de perdoar? Lucas não nos conta o fim da
parábola de propósito, pois cada ouvinte e cada leitor do Evangelho a terminará com sua própria
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vida, perdoando ou recusando-se a perdoar O perdão é sempre um desafio seríssimo, que deve
ser enfrentado com oração e humildade cristãs. E é na vida em família que este desafio se faz
mais necessário. Vamos recordar que este desafio é constante para o cristão, isto é, não há limite
para o perdão que deve ser dado. Jesus disse que devemos perdoar não apenas até sete vezes,
mas setenta vezes sete (Mt 18.21-22).

***************

MORTE NA FAMÍLIA
Toda perda é um tipo de morte.
Perda da casa, do emprego, da saúde, de um membro do corpo, são todos tipos de morte.
São mortes dos sonhos e projetos futuros. Como toda morte deve ter luto, cada tipo de perda
deve ser elaborada de uma maneira muito particular.
A dor é um tumor infectado, que quando não é aberto, exposto e limpo contamina o corpo
todo.
Inerente às perdas, quaisquer que sejam elas, há padrões de culpa, autocondenação e
atribuição de responsabilidades a si e a outros.
São estágios de projeções os "Por quês?" - "Por que pedi que fosse à farmácia naquela hora
tardia?" - "Por que insisti para que ele aceitasse este emprego?
E de introjeções, os "Sês" - "se ao menos tivesse observado melhor, notaria que ele não
estava bem” - "Se ao menos tivesse mais cuidado..." Estas condenações devem ser discutidas e
postas para fora, compartilhadas.
Processar a perda tanto no adulto como na criança é importante para o crescimento futuro.
Nosso alvo não é enfraquecer o conflito, mas fortalecer o caráter e o autoconhecimento. O
sofrimento ou nos aproxima de Deus ou nos amarga. Esses são momentos preciosos para mostrar
a diferença que Jesus pode fazer.
O paciente terminal, ou que está sofrendo ou sofreu uma grande perda (amputação etc.)
passa sete fases definidas por Kubler-Ross. A família, quer o paciente seja ou não terminal,
também tem suas fases paralelas, seus seis estágios, que o conselheiro tem que conhecer e
identificar para poder ajudar a superá-las. Como acontece com o paciente, as fases às vezes são
interligadas, às vezes se sobrepõem ou mudam de ordem.
1. PRIMEIRA FASE - CHOQUE
É o momento em que a família recebe a notícia do estado real do paciente, ou pelo médico,
ou vendo o resultado dos exames. Estes, às vezes, já trazem o resultado fechado que o paciente é
terminal, como nos casos de AIDS, ou mesmo que está em pré-óbito, ou vai sofrer uma
amputação, ou ficará tetraplégico etc.
As reações nesta fase podem ser as mais diversas. Tanto podem ser de aceitação, quando
de revolta e até mesmo de comportamentos autodestrutivos como: arranhar-se, bater no peito,
trancar os cabelos, rasgar-se com raiva, resistência à realidade. Podem, também, ser de culpa ou
vingança, assim como sofrer desmaios, vômitos etc.
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Em relação a AIDS, é o momento que a família fica sabendo que seu amado usa ou usou
drogas, é homossexual ou teve comportamento sexual promíscuo. A família precisa muito de
apoio e orientação sadia, sendo informada que às vezes estes comportamentos aconteceram há 8
ou 10 anos atrás, antes mesmo que se conhecessem. Precisam ser orientadas de que este não é o
momento de brigas e reprimendas, mas de apoio, perdão e amor.
2. SEGUNDA FASE – NEGAÇÃO
Normalmente segue-se ao choque e precisamos compreender a necessidade psicológica
que o paciente e a família tem de negar os fatos:
“Será que os exames não foram trocados?”
“Mas ele está com um aspecto tão saudável...”
“Será que vai mesmo morrer?”
"Será que outro tratamento, ou outro médico, não o faria andar novamente ou evitaria a
amputação?
"Devo ou não contar a ele, ao resto da família...”
Estas são perguntas que a família às vezes se faz, mas que também faz ao conselheiro.
Cada pergunta terá que ter uma resposta muito sábia, e raramente totalmente positiva, pois
ninguém conhece os desígnios de Deus e nem o seu tempo exato. A esperança é sempre positiva,
mas também é a oportunidade de levar a pessoa a confrontar seus valores. Deixar de confiar em
tudo que acha que a leva ao céu e descansar só em Jesus.
3. TERCEIRA FASE - RAIVA
Esta reação bastante normal de cólera e raiva deve ser compartilhada, mostrando ao
aconselhado que Deus entende suas emoções e não está ausente ou indiferente à sua dor.
4. QUARTA FASE - NEGOCIAÇÃO
As pessoas se voltam para Deus, com promessas de uma vida diferente e um compromisso
com a igreja. Às vezes também é o momento de renovação de votos com o enfermo. O
conselheiro deve ajudar a família a aceitar a doença, ou a perspectiva de total incapacitação ou
morte iminente, explicando que deve viver cada dia. Não é o momento de levantar culpas, pois
passado é passado e não pode ser mudado, somente o presente e o futuro podem mudar, e isso
com Jesus conhecido e reconhecido como o único que pode mudar todas as situações.
5. QUINTA FASE - DESESPERO
Chorar com o que chora é mostrar amor.
“Aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão passando necessidade e
fechar-lhe o seu coração como pode permanecer nele o amor de Deus?” (IJo 3.17).
“Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade” (IJo 3.18).
Tocar, abraçar, orar para que não se sinta só em sua dor são demonstrações de amor. Tudo que
possuímos materialmente e fisicamente, tudo que somos psicologicamente e espiritualmente são
recursos deste mundo, tudo pelo que já passamos são experiências que nos capacitam para este
momento para o qual fomos por Deus preparados.
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Ninguém pode dar o que não tem “... não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho,
isso te dou...” (At 3.6). Foi o que Pedro disse e fez. Nós também temos a dar o amor de Jesus
que flui através de nós.
Não podemos, nesse momento, esquecer ITs 5.23 “vosso espírito, alma e corpo, sejam
conservados íntegros...” Sim, o homem é espírito, alma e corpo e nesse ponto, nessa hora de
desespero, temos de estar atentos à parte física, providenciando um alimento quente (chá, café,
chocolate), pois às vezes há "hipotermia" (queda de temperatura). Agasalhar a pessoa. Fazer com
que se alimente.
Esses sintomas que estão presentes nesta fase final, às vezes também estão no início do
processo, no primeiro diagnóstico, nas primeiras trágicas perspectivas, no pós-operatório.
6. SEXTA FASE – ACEITAÇÃO
A família também passa por esta fase, e podemos ajudá-la a manter-se alerta às mensagens
finais de quem parte. Ajudar a preparar o funeral, roupas, documentos, saber as últimas vontades,
ver a parte legal com o assistente social, atender inclusive a parte financeira do momento.
Muitas pessoas estão enfrentando a perda pela primeira vez. A morte é algo que acontece
aos outros. Dificilmente estão preparados para dor, sofrimento e morte.
O luto tem duas maneiras completamente diferentes de ser trabalhado, dependendo de
como aconteceu o desenlace. Há o processo lento, insidioso, prolongado, cansativo; e o agudo,
repentino, inesperado e cataclísmico.
Um tipo de aconselhamento é apropriado para uma família que perde alguém após uma
luta longa e demorada com uma doença terminal; outro quando após um dia alegre, em conjunto,
recebe a notícia do acidente fatal, que destruiu de tal maneira, que nem mesmo é reconhecível o
corpo de seu amado.
Podemos ajudá-los a compreender que há um futuro independente do falecido e que a vida
é sempre uma nova possibilidade, que com Jesus como Salvador e Senhor, poderá voltar a ser
bela sem cogitar do tempo restante, da situação ou das próprias perspectivas.
LIDAR COM A PERDA
Complicações do Luto
Físicas
• Enfraquecimento do sistema de respostas imunitário
• Aumento da atividade adrenocortical
• Aumento da prolactina no sangue
• Aumento do hormônio do crescimento
• Perturbações psicossomáticas
• Aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares (em especial em viúvos idosos)
Casos de Psiquiatria Não Específicos
• Depressão (com ou sem risco de suicídio)
• Perturbações de ansiedade ou pânico
• Outras perturbações psiquiátricas
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Casos de Psiquiatria Específicos
• Perturbações de stress pós-traumático
• Inibição ou retardamento do sofrimento aliado à perda
• Luto crônico patológico
FATORES QUE AUMENTAM O RISCO APÓS A PERDA
Circunstâncias Traumatizantes
• Morte do Cônjuge
• Morte de um progenitor – em particular na primeira infância ou adolescência
• Mortes súbitas, inesperadas, prematuras
• Mortes múltiplas – em particular em acidentes
• Mortes por suicídio
• Mortes por homicídio premeditado ou involuntário
Vulnerabilidade Pessoal
Geral
• Baixa autoestima
• Pouca confiança nos outros
• Perturbações psiquiátricas anteriores
• Ameaças ou tentativas de suicídio anteriores
• Ausência de apoio familiar
Especifico
• Ligação ambivalente à pessoa falecida
• Ligação dependente ou interdependente à pessoa falecida
• Ligação de insegurança com os progenitores – em particular aprendizagem de
comportamentos de medo e de dependência
REAÇÕES DO LUTO NAS CRIANÇAS
Até 2 anos
 Não tem conceito de morte
 Reage pela emoção dos outros
 Reage à separação dos que cuidam dela
Reações:
 Implicância
 Muitas lágrimas, vômitos, regressão nos hábitos de higiene
 Quer se prender às pessoas
 Procure manter a rotina – a criança não conhece horas, mas percebe que algo está
terrivelmente errado
 A criança reage ao seu stress, se possível arranje alguém que cuide dela nesse tempo
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De 3 a 5 anos
 Idade do descobrimento – a criança usa seus cinco sentidos
 Não tem pensamento abstrato – ela ouve, mas não consegue interpretar a informação
 Não tem o conceito de morte para si – vê a morte em etapas (brincadeiras infantis)
 A criança quer ajeitar as coisas para os outros
 Crê que a morte é reversível, como apresentada na TV, filmes etc. – evolve-se em
pensamentos mágicos
 Crê possuir o poder de matar
 Não tem o conceito de cemitério
 Não tem o conceito de choque – parece não se importar
 Pode ficar chocada mais tarde, emocionalmente abaladas
 Apresente o fato da morte – não use eufemismo – ela precisa de repetição
De 6 a 10 anos
 Sabe que pode morrer – tem medo da morte
 Sua conversa pode demonstrar muito medo
 Precisa de muito apoio e demonstração de segurança
De 10 a 13 anos
 A morte é muito pessoal – tem uma visão realista da morte
 Demonstra curiosidade quanto aos fatores biológicos da morte
 Há ansiedade pela separação – precisa de afeto, mas às vezes fica embaraçada com ele
 Meninos no luto podem perder algumas habilidades manuais – suas notas na escola
podem piorar
 Crianças precisam ventilar seus sentimentos, assistir ao funeral e depois sair. Elas
pedirão isso.
 Podem surgir reações emocionais à separação de alguém a quem amam, e depois
surgem mecanismos de autopreservação
Adolescência
 Procedimentos que evidenciam pensamentos mais adultos
 Devem ser encorajados a se comunicarem
 É importante o contato físico, mas peça permissão
 Pode ser necessário um confronto de amor
PONTOS A SEREM CONSIDERADOS NO ENVOLVIMENTO COM CRIANÇAS NO LUTO
• Crianças não mantêm dores emocionais por muito tempo
• Não lhes diga como se sentirem ou como não se sentirem
• Permita que a criança o conforte
• Seja paciente - elas precisam fazer a mesma pergunta inúmeras vezes
• A morte não é contagiosa - mostre bem a diferença
• Mantenha ordem e estabilidade na vida da criança
• Lembre-se que as crianças tendem a idolatrar os mortos
• Ajude-os, gentilmente, a ganharem estabilidade e perspectiva
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REAÇÕES DA CRIANÇA FRENTE À MORTE
 Proteção
 Dor, desespero, desorganização
 Esperança, reconciliação – dependendo da idade, personalidade e amizade com o morto
 Padrões estáveis de alimento e sono podem acabar e mais tarde voltar ao normal
 As crianças entram e saem do estágio de luto diversas vezes
 A crianças precisam saber que voltarão a gostar da vida
 As crianças precisam saber que suas vidas não continuarão desorganizadas e sua mente
nublada para sempre
 Deixe-os saber que não precisam se envergonhar da sua dor
 Reviver a dor – férias podem ser dias pesados
O LUTO DA FAMÍLIA DA CRIANÇA
A perda de alguém por morte lembra a pessoa da efemeridade das coisas, tanto materiais
quanto físicas e pessoais. Tudo é efêmero e pode ser perdido de um momento para outro.
Os rituais da comunidade, como meio de apoio, são muito importantes. Os hábitos em
relação ao luto e ao enlutado mudam de acordo com a cultura e o nível sócio-econômico, mas de
uma maneira geral são importantes, porque mostram à pessoa que apesar de sua perda ela não está
completamente só. Pessoas a visitam, levam flores, comida, carinho atenção, às vezes a tal ponto
que o enlutado permanece na situação para continuar recebendo toda essa atenção.
A igreja, a comunidade e o capelão podem usar diversos recursos para enfrentar a mágoa
da família com a perda da criança.
É importante tentar fazer da dor da separação uma avenida para o crescimento construtivo
e não deixar que seja a deteriorização da personalidade.
O que é então aconselhamento e visitação hospitalar? É uma forma específica de
intervenção para o crescimento e aquisição de potencial dentro da perda.
Em nenhum caso podemos fazer uma aproximação simplista tipo “doce negativa”, que
tenta apaziguar a perda como se fosse de pouca monta. A dor é muito grande e expressões como:
Foi da vontade do Senhor.... O tempo tudo cura....Você ainda tem outros filhos ....São uma
realidade, mas não resolvem e nem confortam, principalmente porque um filho jamais substitui o
que partiu.
É importante enfrentar “de frente” a realidade da morte. Devemos saber levar a família a
focalizar a nova vida que pode surgir da devastadora experiência da morte. A família deve ser
levada a escolher - optar pela morte, desistindo de lutar e de enfrentar a nova realidade sem seu
amado, ou optar pela vida, voltando aos antigos projetos abandonados com a doença, ou mesmo
novos projetos agora com menos um membro.
A aproximação correta do luto não é permanecer nem na nostalgia nem na negação.
Durante doenças prolongadas, normalmente a família toda se desestrutura a tal ponto, que
até casamentos acabam, pois a mãe ficando muito tempo no hospital com a criança deixa a
família bastante abandonada.
Quando a criança morre a vida tem de ser retomada, o que às vezes é bastante difícil, pois
o marido se afastou, os filhos, além de um tanto insubordinados pela liberdade excessiva que
tiveram na ausência da mãe e, também por ciúmes do irmão doente que recebeu toda a atenção,
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ficam na ambígua situação de tristeza pela morte do irmão e alívio por não ter mais sua
concorrência. A mãe, por outro lado, tenta impor novamente sua autoridade, mas ao mesmo
tempo sem muita força, pois está fragilizada pela perda.
Com isso vemos que toda a família precisa de aconselhamento e apoio na elaboração do
luto, cada um de acordo com suas próprias necessidades. Parece, entretanto, que quase sempre a
mãe é a mais afetada, pois a doença ainda a ligou mais à criança, sem contar os questionamentos
que surgem sobre o destino de seu amado. Onde ele estará agora? Tem fome, frio, medo? Por
que Deus permite o sofrimento de uma criança inocente? Tantas e tantas perguntas, dúvidas e
incertezas.
Não há momento mais rico para levar a família toda a Jesus, pois só nele e na sua Palavra
temos respostas sábias e verdadeiras, que com amor podem mostrar como é importante e
maravilhosa a esperança que a salvação nos dá e como a certeza da vida eterna pode aliviar a dor
da partida. A disciplina da fé transforma o luto em desafio.
Objetivos de vida completamente diferentes podem surgir no confronto da morte de uma
criança, assim como uma maior valorização de cada membro da família, que passa a
compreender sua própria importância como ser humano e como parte do corpo familiar. A morte
de um membro, principalmente de uma criança, pode desestruturar a família, mas também pode
ser um elemento muito forte de agregação e fortalecimento dos laços entre seus elementos,
principalmente quando além de família humana, conhecendo Jesus neste momento de dor,
passam a ser família de Deus aqui na terra, o que por si só muda todo o quadro.
Às vezes temos dificuldade em ajudar a família, porque nós mesmos nos questionamos
sobre a validade da morte terrível de uma criança inocente. Entretanto, quando vemos 40
membros de uma família aceitando a Jesus através da morte de uma criança, nos lembramos que
ser usado por Deus na sua obra pode ser difícil em qualquer idade, mas ainda é um grande
privilégio e seremos recompensados por isso um dia.
Devemos mostrar aos irmãos da criança morta, que apesar de seus sentimentos em relação
a ela serem pecado, Deus entende estas emoções erradas, mas elas precisam se arrepender e
confessar seu erro, pois assim sentirão paz, alegria e terão seu coração aliviado. Use IJo 1.9 e
procure outros versículos para o caso.
O LUTO NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE
O Instituto de Infectologia Emílio Ribas é um hospital suigêneris. É um tipo de laboratório
onde temos elementos não encontrados em outros nosocômios. Em função da Aids, às vezes
temos a família toda internada, e enquanto a criança ainda está internada perde o pai, a mãe, os
irmãos ou mesmo toda a família.
Vendo, à sua volta, casos iguais ao seu, sabe o quanto é trágico o seu futuro. Sabe que
provavelmente chegará o dia quando estará só e terá que ir para uma casa de apoio, o que como
tudo que é desconhecido, assusta terrivelmente estas crianças.
Logo, o mundo do futuro as assombra e desde a mais tema infância as torna crianças
diferentes das que conhecemos aqui fora, pois têm todos os problemas normais da perda de um
amado e mais a insegurança real do futuro.
Às vezes temos a tendência de achar que as crianças, na perda, não sofrem tanto quanto os
adultos, porque ainda não têm suas emoções suficientemente desenvolvidas. Que é suficiente
dar-lhes comida, roupa, cuidados de higiene, brinquedos, porque elas se interessarão por outras
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coisas e logo esquecerão sua perda. Que engano! As crianças, mesmo as bem pequenas, sofrem
muito a perda de seus amados, pai, mãe, avós, irmãos ou qualquer outra pessoa que com quem
tenham laços de amor. O fato é que elas, às vezes, não sabem expressar com palavras a grande
dor e a falta que estão sentindo.
Um dia uma jovem no Emílio Ribas me contou que sua filhinha de 3 anos lhe disse:
"Mamãe, me pega no colo, estou tão carente". Ela contou o fato rindo, achando que a menina só
estava dizendo isso por ter ouvido alguém dizê-lo. Quanto ao "carente", provavelmente sim, mas
na realidade a criança estava sofrendo muito a falta do pai amado.
Algumas crianças ficam tristes, paradas, encolhidinhas, inapetentes; outras ficam com dor
de barriga e vômitos; outras ficam rebeldes, malcriadas, desobedientes e mal humoradas. São
todas formas da criança dizer: "Estou aqui", "Estou sofrendo", "A ferida está doendo".
Minha neta de 4 anos, muito ligada ao avô, ia pela rua olhando para o céu quando disse:
"Sinto tanta falta do vovô... queria ver pelo menos um pedacinho dele...“
Deus permitiu que eu também tivesse esta experiência, nesta mesma idade, quando perdi
meu avô, que pensava ser meu pai. Quantas noites chorava baixinho até dormir. Minha dor só
diminuiu quando minha mãe, cansada de brigar comigo todas as noites, resolveu conversar, me
deixando falar do quanto estava sofrendo, quanta saudade e que falta ele fazia. Então ela me
disse que ele estava no céu com Jesus, e que eu um dia o veria novamente. Deu-me, então um
retrato dele que ficou no meu criado mudo até bem depois de meu casamento. Olhar para o
retrato era a maneira de senti-lo perto, enquanto esperava o momento de vê-lo novamente.
O certo não é dizer à criança que se cale, engula o choro, que fulano se foi e não voltará
mais. Procurar algum referencial do passado (foto etc.) com que ela possa se ligar, identificar-se
com seu amado na sua falta, irá ajudá-la a suportar a dor.
Não é querer que ela esqueça - acabou. Nós que temos Jesus, sabemos que não acabou, que
é somente uma separação provisória. Quanto conforto isso pode trazer, mas também nosso amor
e carinho pode ajudá-la nesta espera.
Um dia um menininho de uns 3 anos entrou na sala da capelania e disse: "Tia, posso ficar
com você um pouco?“ - Pode...vamos desenhar ou ouvir uma estória?” Depois de um tempo ele
disse: “Tia, segura na minha mão um pouco..." Tão pequeno, tão frágil, tão só naquele imenso
hospital... Este ainda não era um caso tão triste, pois a mãe fora um pouco até sua casa para
mudar de roupa e ver os outros 3 filhos, mas e a criança que sabe que a mãe morreu e não vai
mais voltar e diz: 'Tenho tanta saudade dela....Não quero ir para a casa de apoio, quero ficar aqui
com vocês...
Apesar da dor das espetadelas e do amargo dos remédios ela sabe que aqui há pessoas que
a amam, contam estórias, pegam no colo, fazem cafuné....
Mas esta criança vai morrer logo... Será que vale a pena o "investimento" de tempo,
trabalho, desgaste emocional. Se pensarmos em "investimento", como dizem alguns, é um "balão
furado”, mas para nós que cremos na vida futura e nas palavras de Jesus “deixai vir a mim os
pequeninos" é o tempo mais rico e perfeito, é a maneira mais completa de mostrar o amor de
Deus, levando esta criança a desejar ardentemente conhecer este Deus eterno que a ama mais do
que a mamãe a amava e mesmo mais do que nós, a quem ela já conhece tão bem.
Mesmo o bebê novinho já tem esta capacidade de sentir o amor de Deus que flui através de
nossos gestos, e compreender que mesmo não tendo mais o conhecido rosto da mãe tem outros
que o amam e então sente-se protegido e feliz.
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Há um livreto da Eirene, para crianças de 5 a 12 anos que perderam alguém - "E agora, que
faço?" - que ensina como através de desenhos a criança pode entender melhor a morte e colocar
para fora sua dor.
A dor que não é exposta, trazida para fora, é como um tumor infectado que contamina o
corpo todo se não é aberto. Assim também é o sofrimento da perda. O coração tem de ser tratado
em primeiro lugar, e só Jesus sabe como fazer isso.
Creia, entretanto, vale a pena o "investimento", pois como no adulto, a presença de Jesus
na vida destas crianças muda sua própria personalidade; traz, paz, alegria, segurança mesmo
dentro do que resta de suas machucadas vidinhas.
O LUTO NO ADOLESCENTE
E o adolescente ? Como enfrenta a perda ?
Muito mal, principalmente a perda do pai.
Acho que todos conhecemos homens tristes, amargurados, complicados, que quando
começamos a pesquisar seu passado sabemos que perderam seu pai na segunda adolescência (1516 anos). Nessa idade eles se acham donos do mundo, cheios de sonhos e projetos. De repente,
veem como são frágeis, pois a situação se transforma de tal maneira que seus planos se esvaem
como fumaça. Muitas são as mães que se queixam que seu filho nessa idade era tão bom e
responsável, agora não trabalha mais, não estuda, não namora, fica só deitado, olhando para o
teto ouvindo música. Parece que nem liga para a perda do pai e para o sofrimento da mãe. Nem
mesmo chora! E vai ele acrescentar seu choro ao da mãe?
Outro dia, conversava com um pastor sobre isso, e ele me disse: "Então foi isso o que
aconteceu com o meu irmão! Ele parecia não ligar para mais nada. Ele só mudou quando sofri
um grande acidente e ele ficou cuidando de mim durante um tempo. Parece, então, que ele voltou
a viver". Sim, o jovem se conscientizou que ele era importante e que ainda havia algo para ele.
Algo pelo que viver. Por que o adolescente reage assim? Porque vê que quando seu pai poderia
começar a usufruir de todo seu trabalho morre, então o jovem pensa: para que estudar ?!
trabalhar ?! me esforçar, se de repente tudo acaba. Na Palavra de Deus, órfão, não é o filho do
viúvo, mas sim da viúva, por que o filho do viúvo perde somente a mãe e o carinho que ela lhe
dava e os cuidados que tinha com ele, enquanto que o filho da viúva além de perder o carinho e
cuidados do pai, perde também, a situação sócio-econômica-financeira, sua situação na igreja e
sua própria segurança pessoal. Mais de uma vez mães me disseram como estavam preocupadas
com seus filhos de 9 anos que lhe disse que quando fossem "dono de seu nariz” nunca mais iriam
na "sua" igreja, e quando a mãe lhe perguntou, por que ? Ele respondeu que a igreja não gostava
dele. Quando papai era vivo e tinham carro saiam sempre juntos, mas agora pediu a uma senhora
que o levasse à festa, e ela respondeu que hão havia lugar no carro, pois levaria o filho do Dr.
Fulano....
Diversos adolescentes, também, me disseram: "Não desisti de Jesus, mas não vou mais à
igreja, eles nos discriminam".
Sobre quem vai cair o sangue dessas crianças que se afastam da casa de Deus e vão para o
mundo, por que nós não nos preocupamos com eles?
Em relação à perda da mãe ou outros familiares, é uma perda que tem que ser elaborada
como a dos adultos, pois ele já é, em parte, um adulto e nestes momentos tem reações bastante
adultas. Logo a maneira de ajudá-lo é atendendo à parte física (agasalho, alimento), à parte
36

emocional, mostrando amor, carinho e à parte espiritual, que é a mais importante, pois sabemos
que só Jesus pode tirar a dor de um coração magoado e dar paz, alegria e segurança no meio do
maior sofrimento.
Como o adolescente tem, geralmente, a escola com suas obrigações diárias, seus
coleguinhas e amigos, dificilmente fica em casa só por muito tempo. Ele acaba, então, se
envolvendo de novo com a vida. É o grupo que mais rápido sai do luto, quando, como dissemos,
não é pela perda do pai, que dificilmente deixa de desestruturar sua vida.
Pelo que acabamos de expor, vemos que um futuro saudável para o mundo depende da
maneira como hoje compreendemos e elaboramos o luto, pois da maneira como o mundo vai
será cada vez maior esse contingente de seres humanos, adultos e crianças, machucados, aleijados
psicologicamente, carecendo de apoio, ajuda e amor. Imenso potencial que tanto pode ser bênção
como tragédia e maldição. Tanto pode ser vida como morte!

***************

A ORIGEM DA IGREJA
”Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo... sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas
do inferno não prevalecerão contra ela” (Mt 16.15,18).
“...da graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis
de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve
oculto em Deus, que tudo criou; para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus,
seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em
Cristo Jesus, nosso Senhor” (Ef 3.8-11).
Quando a Igreja, no dia do Pentecostes, se levantou em poder, não havia livros ou ordens
sobre o modo como ela devia ser edificada. Jesus ensinou muitas coisas, mas Ele também disse:
“Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, mas quando vier o
Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade” (Jo 16.12-13). Foi isto que aconteceu. O
Espírito Santo tomou a direção de tudo, e a igreja apostólica apareceu em pleno funcionamento,
com os ministérios em ação, com os dons operando, e com um crescimento notável. Desta
maneira, a igreja em Jerusalém tornou-se padrão para todos os tempos;
Os detalhes sobre este mistério foram depois manifestados pela revelação que Paulo
escreveu nas suas epístolas (Ef 3.3), dando assim uma doutrina detalhada sobre a maneira pela
qual a igreja local deve ser edificada e como deve funcionar. Ele escreveu: “Eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei” (ICo 11.23). Foi este ensino que por toda parte foi entregue em cada
igreja (ICo 4.17).
Quando o Espírito Santo foi derramado, no começo do século XX, dando início ao
movimento pentecostal, o mesmo Espírito vivificou esta doutrina de maneira impulsionadora. A
Palavra de Deus sobre a igreja local se tornou viva e Igrejas se levantaram por todas as partes do
mundo.
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I – A NATUREZA DA IGREJA
O Que É a Igreja? Esta pergunta pode ser respondida considerando: 1) as palavras que
descrevem essa instituição; 2) as palavras que descrevem os cristãos; 3) as ilustrações que
descrevem a Igreja.
1 . Palavras que Descrevem a Igreja
A palavra grega no Novo Testamento para igreja é "ekklesia", que significa "uma
assembleia de chamados para fora". O termo aplica-se a todo o corpo de cristãos em uma cidade
(At 11.22; 13.1); a uma congregação (ICo 14.19,35; Rm 16.5) e a todo o corpo de crentes na
terra (Ef 5.32).
2. Palavras que descrevem os cristãos
a) Irmãos – A Igreja é uma fraternidade, uma comunhão espiritual, na qual foram abolidas
todas as divisões que separam a humanidade. “Não há grego nem judeu” — a mais profunda de
todas as divisões baseadas na história religiosa é vencida; “não há grego nem bárbaro” – a mais
profunda de todas as divisões culturais é vencida; “não há servo ou livre” — a mais profunda de
todas as divisões sociais e econômicas é vencida; “não há macho nem fêmea” — a mais
profunda de todas as divisões humanas é vencida (Gl 3.28; Cl 3.11).
b) Crentes. Os cristãos são chamados "crentes", porque sua doutrina característica é a fé
em Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
c) Santos. São chamados "santos", literalmente "consagrados ou piedosos", porque estão
separados do mundo e dedicados a Deus.
d) Eleitos ou escolhidos, porque Deus os escolheu para um ministério importante e um
destino glorioso.
e) Discípulos, literalmente "aprendizes", porque estão debaixo de uma preparação
espiritual, continuamente aprendendo a Palavra de Deus.
f) Cristãos, porque sua religião gira em torno da Pessoa de Cristo.
g) Os do Caminho. Nos dias primitivos os cristãos eram conhecidos também como "os do
Caminho" (At 9.2), porque tinham uma maneira especial de viver.
3. Ilustrações que Descrevem a Igreja
a) O Corpo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo deixou este mundo há mais de vinte séculos,
mas Ele ainda está no mundo. Com isso queremos dizer que Sua presença se faz sentir através da
Igreja, a qual é o Seu corpo. Assim como Ele viveu Sua vida natural na terra em um corpo
humano, assim também Ele vive Sua vida após a ressurreição num corpo glorificado, oriundo da
raça humana. A vida de Cristo continua a ter expressão através dos Seus discípulos, como se
evidencia no livro de Atos dos Apóstolos, e pela subsequente história da Igreja. "Assim como o
Pai me enviou, também Eu vos envio a vós" (Jo 20.21). "Quem vos recebe, a mim me recebe"
(Mt 10.40).
Antes de partir da terra, Cristo prometeu assumir esse novo corpo e usou uma outra
ilustração: "Eu sou a videira, vós os ramos" (Jo 15.5). A videira está incompleta sem os ramos, e
os ramos nada são apartados da vida que flui da videira. Se Cristo há de ser conhecido pelo
mundo, terá que ser através daqueles que tomam o Seu nome e participam de Sua vida. Na
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medida em que a Igreja se tem mantido em contato com Cristo, sua Cabeça, assim tem
participado de Sua vida e experiências. Assim como Cristo foi ungido no Jordão, assim também
a Igreja foi ungida no Pentecostes. Jesus andou pregando o Evangelho aos pobres, curando os
quebrantados de coração, e pregando libertação aos cativos; e a verdadeira Igreja sempre tem
seguido em Suas pisadas. "Qual Ele é, somos nós também neste mundo" (IJo 4.17). Assim como
Cristo foi denunciado como uma ameaça política e crucificado, assim também Sua Igreja, em
muitos casos, tem sido crucificada (figurativamente falando) por governantes perseguidores. A
vida de Cristo dentro dela a torna indestrutível. Este pensamento da identificação da Igreja com
Cristo certamente estava na mente de Paulo quando falou: "na minha carne cumpro o resto das
aflições de Cristo, pelo corpo, que é a Igreja" (Cl 1.24).
O uso dessa ilustração faz lembrar que a Igreja é um organismo e não meramente uma
organização. Uma organização é um grupo de indivíduos voluntariamente associados com um
propósito especial. Um organismo é qualquer coisa viva que se desenvolve pela vida inerente.
Usado figuradamente, significa a soma total das partes entrelaçadas, na qual a relação mútua das
partes implica numa relação do conjunto. Desse modo, um automóvel poderia ser considerado
uma "organização" de certas peças mecânicas; já o corpo humano é um organismo, porque é
composto de muitos membros e órgãos animados por uma vida comum.
O corpo humano é um, embora seja composto de milhões de células vivas. Da mesma
maneira o corpo de Cristo é um, embora composto de milhões de almas nascidas de novo em
todo mundo. Assim como o corpo humano é vivificado pela alma, da mesma maneira o corpo de
Cristo é vivificado pelo Espírito Santo. "Pois todos nós fomos batizados em um Espírito
formando um corpo" (ICo 12.13).
b) O Templo de Deus (IPe 2.5-6). Um templo é um lugar em que Deus, que habita em
toda parte, localiza a Si mesmo em determinado lugar, onde seu povo O possa achar "em casa"
(Êx 25.8; IRs 8.27). Assim como Deus morou no Tabernáculo e no Templo, assim também vive,
por Seu Espírito, na Igreja (ICo 3.16-17; Ef 2.21-22). Neste templo espiritual os cristãos, como
sacerdotes, oferecem sacrifícios espirituais: oração e louvores.
c) A Noiva de Cristo. Essa é uma ilustração usada tanto no Antigo como no Novo
Testamento, para descrever a união e a comunhão de Deus com Seu povo (IICo 1.1-2; Ef 5.2527; Ap 19.7; 21.2). Devemos lembrar, porém, que isso é somente uma ilustração, e não se deve
forçar sua interpretação. O propósito de um símbolo é apenas iluminar um determinado lado da
verdade e não o de prover o fundamento para uma doutrina.
II – A FUNDAÇÃO DA IGREJA
1. Considerada profeticamente
Israel é descrito como uma igreja, no sentido de ser uma nação chamada dentre as outras
nações para ser um povo de servos de Deus (At 7.38). Quando o Antigo Testamento foi
traduzido para o grego, a palavra "congregação" (de Israel) foi traduzida "ekklesia" ou "igreja".
Israel, pois, era a congregação ou a igreja de Jeová. Depois dessa igreja judaica O ter rejeitado,
Cristo predisse a fundação de uma nova congregação, uma instituição divina que continuaria Sua
obra na terra (Mt 16.18). Essa é a Igreja de Cristo, que veio a ter existência no dia de
Pentecostes.
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2. Considerada Historicamente
A Igreja de Cristo veio a existir, como Igreja, no dia de Pentecostes, quando foi consagrada
pela unção do Espírito. Assim como o Tabernáculo foi construído e depois consagrado pela
descida da glória divina (Êx 40.34), assim os primeiros membros da Igreja foram congregados
no cenáculo e consagrados como Igreja pela descida do Espírito Santo. É muito provável que os
cristãos primitivos vissem nesse evento o retorno da Shekinah (a glória manifesta no
Tabernáculo e no Templo) que há muito partira e cuja ausência era lamentada.
Davi juntou os materiais para a construção do Templo, mas a construção foi feita por seu
filho sucessor, Salomão. Da mesma maneira, Jesus, durante Seu ministério terreno, havia juntado
os materiais da Sua Igreja, por assim dizer, mas o edifício foi erigido por Seu Sucessor, o
Espírito Santo. Realmente, essa obra foi feita pelo Espírito, operando através dos apóstolos, que
lançaram os fundamentos e edificaram a Igreja por sua pregação, ensino e organização. Portanto,
é dito sobre a Igreja: "edificados sobre o fundamento dos apóstolos..." (Ef 2.20).
III – A IGREJA UNIVERSAL E A IGREJA LOCAL
É de grande importância compreender a diferença entre estas duas formas:
1. A Igreja universal é um organismo espiritual, invisível ao olho humano, composto de
todos, que em todos os tempos, e em todos os lugares, tiverem seus nomes escritos no Livro da
Vida; é “a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus” (Hb
12.23). Os crentes do Antigo Testamento, que creram em Deus e foram aceitos por Ele, através
do sacrifício de cordeiros, segundo a Lei, após a morte e a ressurreição de Jesus foram postos em
pé de igualdade com os crentes do Novo Testamento (Rm 3.25-26). Eles tomarão parte na
primeira ressurreição, quando Jesus vier nas nuvens.
Jesus é o líder da Igreja universal. Todos os que permanecerem em Jesus dando frutos,
pertencem à Igreja universal. Se alguém não der fruto é cortado (Jo 15.4-6). Todas as igrejas
locais no mundo pertencem à Igreja universal, mas é possível pertencer a uma igreja local, sem
pertencer à Igreja universal.
2. A igreja local é a forma neotestamentária da comunhão entre os crentes. É um órgão que
Jesus levantou através da sua morte (Jo 11.52; Ef 2.15-16). Ela é um agrupamento de crentes
regenerados e batizados, residentes numa determinada comunidade, os quais, com o propósito de
obedecer à Palavra de Deus, se unem num organismo espiritual para, sob a direção de um
ministro de Deus, servir ao Senhor:
Pela Palavra de Deus é possível saber se uma pessoa pertence ou não à igreja. A Bíblia fala
de “alguns da igreja” (At 12.1) e dos que “saíram de nós” (IJo 2.19). Assim se torna manifesto
tanto a retidão dos sinceros (ICo 11.19) como o desvario dos errados (IITm 3.9). Quando a
Bíblia fala da disciplina da igreja, subentende-se que o disciplinado pertencia à igreja, pois
ninguém pode ser desligado de uma coisa à qual não pertencia (At 18.17-18);
Na igreja local todos os membros são iguais em consideração, pois são irmãos (Mt 23.810). Não existe discriminação de raça nem de posição social: todos são ramos na mesma videira
(Jo 15.5).
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IV – OS MEMBROS DA IGREJA
O Novo Testamento estabelece as seguintes condições para os membros da Igreja: uma fé
implícita no Evangelho e uma confiança sincera e de coração em Cristo, como o único e divino
Salvador (At 16.31); submeter-se ao batismo nas águas como testemunho simbólico da fé em
Cristo; e confessar verbalmente essa fé (Rm 10.9-10).
No princípio, praticamente todos os membros da Igreja eram verdadeiramente regenerados.
"E todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar" (At 2.47).
Entrar na Igreja não era uma questão de unir-se a uma organização, mas sim de tornar-se
membro do corpo de Cristo, assim como um ramo é enxertado na árvore. No transcurso do
tempo, conforme a Igreja aumentou em número e em popularidade, o batismo nas águas e a
catequese tomaram o lugar da conversão. O resultado foi a entrada na Igreja de grande número
de pessoas que não eram cristãs de coração. Desde então, essa tem sido mais ou menos a
condição da cristandade.
Nos tempos veterotestamentários, havia um Israel dentro de Israel, israelitas de verdade,
bem como israelitas nominais (Rm 9.6). Assim também acontece na história da Igreja, vemos
uma Igreja dentro da Igreja; cristãos verdadeiros no meio de cristãos apenas de nome. Portanto,
devemos distinguir entre a Igreja invisível, que é composta dos verdadeiros cristãos de todas as
denominações, e a Igreja visível, que consiste de todos que professam ser cristãos — a primeira
composta daqueles cujos nomes estão escritos no céu; a segunda, compreendendo aqueles cujos
nomes estão registrados no rol de membros das igrejas. Note-se a distinção em Mateus 13, onde
o Senhor fala dos "mistérios do reino dos céus". As parábolas nesse capítulo esboçam a história
espiritual da cristandade, entre o primeiro e o segundo adventos de Cristo, e nelas aprendemos
que haverá uma mistura de bons e maus na Igreja, até à vinda do Senhor, quando a Igreja será
purificada e uma separação será feita entre o genuíno e o falso (Mt 13.36-43,47-49). O apóstolo
Paulo expressa a mesma verdade, quando compara a Igreja a uma casa na qual há muitos vasos,
uns para honra e outros para desonra (IITm 2.19-21).
Igreja é sinônimo do reino de Deus?
Que a Igreja seja uma fase do reino entende-se pelo ensino de Mateus 16.18-19, pelas
parábolas em Mateus 13, e pela descrição de Paulo da obra cristã, como sendo parte do reino de
Deus (Cl 4.11). Visto que "o reino dos céus" é um termo extensivo, podemos descrever a Igreja
como uma parte desse reino (Jo 3.3-5; IPe 1.23).
“Guarda o teu pé quando entrares na Casa de Deus; e inclina-te mais a ouvir do que a
oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal” (Ec. 5.1).

***************
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ORAÇÃO
Oração é comunhão com Deus. Na oração você fala com Deus acerca de si próprio e
também de outras pessoas. Não poderia haver na terra mais elevado privilégio para um mortal do
que ser admitido na sala do trono do Deus do Universo. Em virtude do sangue de Jesus, você e
eu temos acesso direto a Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. "Tendo, pois, irmãos,
intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que
ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de
Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações
purificados de má consciência, e lavado o corpo com água pura" (Hb 10.19-22).
Sua Linha de Contato Direto com o Céu
Imagine a possibilidade de, mediante suas orações, moldar o curso da história humana.
Sim, você tem a oportunidade de literalmente mudar o mundo por meio da oração, levando a
efeito a vontade de Deus. A sua própria vida se transformará pela oração. A vida de seus amados
será mudada e até mesmo nações inteiras podem ser influenciadas por suas orações.
Deus fez uma promessa incrível aos que tratarem com seriedade o assunto da oração. Disse
ele: "Invoca-me, e te responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes" (Jr
33.3). Deseja você ver "coisas grandes e ocultas"? Podem ser suas através da oração.
Você tem, literalmente, uma linha de comunicação direta com o céu. Em virtude do "novo
e vivo caminho" que Jesus abriu para cada crente por meio do seu sangue, você tem acesso direto
a Deus.
Há vários motivo pelos quais devemos orar. Por um lado, Deus nos exorta a orar. Além
disso, muito bem é realizado mediante a oração. Alfred Tennyson estava certo: "Por meio da
oração se realizam mais coisas do que este mundo sonha".
Neste preciso momento você, como crente, tem um privilégio com o qual as gerações
passadas apenas sonharam. Você tem acesso direto a Deus por meio do sangue de Jesus. Através
desse "novo e vivo caminho" você pode entrar diretamente na presença de Deus.
Quando você orar, não é necessário usar palavras que soam religiosas. Em verdade, Jesus
denunciou os que faziam de suas orações um espetáculo, e pensavam que seriam ouvidos "pelo
seu muito falar". Em lugar da oratória religiosa, Jesus insistiu na oração simples, direta a Deus,
estimulando-nos mesmo a chamar o Deus Todo-poderoso de "Pai nosso".
O Senhor Jesus nos faz promessas espetaculares de respostas às orações, quando nos
chegamos a ele com fé, usando a autoridade do seu nome. Disse ele: "E tudo quanto pedirdes em
meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em
meu nome, eu o farei" (Jo 14.13-14). Pense nisso! O poder do céu está à sua disposição, quando
você ora em nome de Jesus!
Como Orar
Qual atitude deveria você adotar na oração? Primeiro, ore disciplinadamente. Em outras
palavras, deve separar um tempo destinado à oração, bem como observar um espírito de
adoração e de oração durante o dia. Lembre-se de que Pedro e João subiram juntos ao templo à
hora de oração (veja At 3.1).
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Em segundo lugar, ore fervorosamente. "Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo"
(Tg 5.16).
Em terceiro lugar, ore especificamente. Há, entre os membros de sua família e entre seus
amigos, aqueles que você deseja ver aceitar a Cristo? Eles poderão ser salvos se você orar por
eles com fé. Você já parou para pensar que as suas orações podem fazer a diferença entre a vida
e a morte? Jesus nos deu uma grande promessa: "Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que
ligares na terra, terá sido ligado nos céus; e o que desligares na terra, terá sido desligado nos
céus" (Mt 16.19).
Em quarto lugar, ore unanimemente. Esta foi uma das chaves reais da eficácia da Igreja
Primitiva. Quando confrontados pela perseguição, "unânimes, levantaram a voz a Deus" (At
4.24).
Em quinto lugar, ore persistentemente. Jesus ensinou que a persistência na oração
produzirá resultados. "Por isso vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrirse-vos-á" (Lc 11.9).
Em sexto lugar, ore confiadamente. "Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao
trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna" (Hb 4.16).
Por último, ore esperançosamente. "E esta é a confiança que temos para com ele, que, se
pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve
quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito" (IJo
5.14-15).
Em resposta ao pedido dos discípulos: "Senhor, ensina-nos a orar", Jesus proveu-lhes uma
oração modelo. Cada frase da oração é algo sobre o qual você deve elevar a sua petição a Deus.
"Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome;
venha o teu reino,
faça-se a tua vontade,
assim na terra como no céu;
o pão nosso de cada dia dá-nos hoje;
e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado
aos nossos devedores;
e não nos deixes cair em tentação;
mas livra-nos do mal
pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém" (Mt 6.9-13).
Permita que essa oração modelo, dada por Jesus, ajude você a estabelecer uma boa
comunicação com Deus.
Enfrentando o Cenário de Guerra
No capítulo 6 da Epístola aos Efésios, Paulo nos lembra que estamos vivendo num estado
de guerra contra o diabo. Por causa disso ele nos exorta: "Revesti-vos de toda a armadura de
Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Estai, pois, firmes, cingindo-vos
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com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do
evangelho da paz; embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os
dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus" (Ef 6.11,14-17).
Comece cada dia vestindo-se mentalmente com essa armadura espiritual. Ao fazê-lo, você
se está revestindo de diferentes aspectos da vida do Senhor Jesus. "Mas revesti-vos do Senhor
Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências" (Rm 13.14).
Depois de estar convenientemente preparado para a batalha, onde você encontrará o
cenário de guerra? Paulo dá a resposta a essa pergunta em Efésios 6.18. Depois de exortar os
crentes a revestir-se dessa complexa armadura, ele passa a exortá-los "com toda oração e
súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e
súplica por todos os santos". Em outras palavras, depois de nos termos revestido do Senhor
Jesus, saímos à guerra contra o diabo. O campo de batalha contra ele e suas forças é o da oração,
pois é aí que as forças de Satanás são derrotadas, e o crente obtém a vitória. Você já se vestiu
para a guerra? Em caso afirmativo, está saindo para a batalha?
Comece Agora
Não há tempo melhor para começar a vida de oração dinâmica do que hoje. Comece agora
usando a oração modelo que Jesus deu em Mateus 6.9-13. Permita que cada frase dessa oração
seja uma ponte de comunicação entre você e Deus.
Estabeleça um lugar específico para a oração. Jesus partia para lugares afastados. Fixe uma
hora específica para a oração. Pedro e João foram ao templo "para a oração da hora nona".
Assim, estabeleça tempo e lugar determinados para encontrar-se com o Senhor.
Enquanto ora, creia que Deus dará as respostas. Jesus nos assegurou: "Por isso vos digo
que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco" (Mc 11.24).
Deus usa diferentes tipos de pessoas para cumprir a sua vontade. Contudo, aqueles a quem
ele usa têm algo em comum. Todos aprenderam o poder da oração. Você pode transformar o
mundo. Comece agora mesmo. Em humildade, mas em confiança por causa do sangue de Jesus,
aproxime-se do trono de seu Pai celestial.

***************
EVANGELIZAÇÃO E AS MÍDIAS SOCIAIS
INTRODUÇÃO
Devido ao avanço tecnológico, várias mudanças ocorreram na sociedade. A rede mundial
de computadores, conhecida como Internet, conecta o mundo todo. Com o surgimento das redes
sociais, tudo que acontece é divulgado e comentado instantaneamente. As informações são
transmitidas com rapidez surpreendente; mas em contrapartida, vivemos um estágio em que as
pessoas se relacionam mais virtual que presencialmente. Neste estudo veremos o conceito e o
perigo das redes sociais, bem como o desafio da igreja evangelizar as pessoas por meio das
novas tecnologias.
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I. REDES SOCIAIS
“Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a
necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho!” (ICo 9.16). Amante da Palavra
como era, o apóstolo Paulo não enxergava outro caminho a não ser anunciar as Boas Novas de
Cristo. Se, naquela época, nem mesmo as perseguições e as dificuldades de chegar a lugares
diversos impediram o apóstolo de pregar, imagine a “festa” que ele faria hoje, em tempos de
redes sociais!
1- O Que É a Rede Social?
A expressão é usada para uma aplicação da rede mundial de computadores (web), cuja
finalidade é conectar e integrar pessoas. Os que aderem a um site de relacionamentos podem
conectar-se entre si, criar um perfil, adicionar amigos e conhecidos, enviar mensagens, fazer
depoimentos, trocar informações, fotos e vídeos, além de estabelecer vínculos. A rede social
moderna surgiu no início do século XXI e viabilizou aos usuários o encontro de amigos do
passado e a ampliação do círculo social.
2- Uma Oportunidade para o Evangelho.
A Bíblia mostra que o ser humano é por natureza um ser social e gregário (Gn 1.28-29).
Tal sociabilidade também se manifesta intensamente na rede social, sendo, por isso mesmo, uma
grande e rica oportunidade para se pregar o Evangelho. Uma vez que temos, da parte do Senhor
Jesus Cristo, a ordem de levar o Evangelho por todo o mundo (Mt 28.19-20), os contatos que a
rede social proporcionam devem ser ocasiões de discipular pessoas, momentos de se falar do
amor de Deus bem como oferecer consolo com base na Palavra do Senhor aos desesperançados.
3- O Uso da Rede Social.
Como tudo na Internet, bem como nas tecnologias da informação, as redes sociais
apresentam não apenas benefícios, mas também podem trazer danos para seus usuários.
Lamentavelmente, não são poucos os que dizem professar o nome de Cristo, mas não o honram
com seu perfil na rede social. Uns a utilizam como uma fonte de ostentação, outros se envolvem
em discussões intermináveis que nenhuma edificação traz. A Bíblia, porém, nos recomenda que
devemos evitar tais discussões (Tt 3.9). Tendo “a mente de Cristo” (ICo 2.16b) e cientes de que
“todas as coisas” nos “são lícitas”, devemos viver o princípio de não permitir que nenhuma delas
nos domine (ICo 6.12). Mais do que nunca, devemos usar de discernimento nesse mundo virtual,
avaliando todas as coisas sob a ótica cristã.
II. O PERIGO DA RELAÇÃO DESCARTÁVEL E AS NOVAS TECNOLOCIAS
A velocidade da informação e a efemeridade nos relacionamentos virtuais têm provocado
sérios danos às relações sociais.
1- A Distorção da Felicidade.
A Palavra de Deus nos adverte quanto aos que vivem uma vida de dissimulação e se
ufanam de si mesmos (Is 5.20-21). A Bíblia mostra que esse é um caminho perigoso. Nas redes
sociais, em geral, as pessoas publicam uma vida perfeita e um mundo repleto do felicidades. As
redes estimulam a prática narcisista, ou seja, o indivíduo que admira exageradamente a própria
imagem e que nutre uma paixão excessiva por si mesmo — a Bíblia condena essa atitude (Mc
12.30-31). Essas pessoas tendem a buscar uma felicidade fútil, em meio a fotos montadas e a
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sorrisos falsos. Muitas vezes é uma vida de “faz de conta”. Apresentam o que não é verdadeiro.
A Palavra de Deus não compactua com tal prática (Fp 4.8).
2- O Isolamento e a Solidão.
Na década de 1990 pesquisadores chamaram atenção para o mal social denominado
“paradoxo da internet”. Trata-se da contradição de alguém ter vários relacionamentos virtuais, e
ao mesmo tempo a ausência de contato humano. Estudos recentes demonstram quanto maior a
frequência no uso da Internet, aumenta o sentimento de solidão, problema acentuado pelas redes
sociais — a Bíblia mostra a importância do companheirismo (Lc 10.1). O ser humano está sendo
integrado à tecnologia, mas tratado como se fosse uma máquina. Essa falta de equilíbrio tem
desencadeado crises emocionais, ansiedades e isolamentos. É uma “bolha” em que a realidade dá
lugar à fantasia, como acontecia nos dias do profeta Jeremias (Jr 6.14).
3- Relações Sociais Efêmeras.
Segundo um sociólogo polonês, a sociedade vive um momento de frouxidão nas relações
sociais. Ele chama este fenômeno social de “modernidade líquida”. Os tempos são “líquidos”
porque tudo muda tão rapidamente e nada é feito para durar, para ser “sólido” (Sl 90.9). Nas
redes sociais, com apenas um clique é possível bloquear, deletar ou excluir as pessoas. E com
outro clique, podemos aceitar, comentar e curtir as atividades de outras pessoas. Esse fenômeno
representa um declínio das sólidas relações humanas, uma vez que por meio das tecnologias, a
amizade, o amor e o respeito entre as pessoas são facilmente descartáveis. A vida de fato passa a
ser vaidade de vaidades (Ec 1.2).
4- A Falsa Sensação de Privacidade.
Diversos usuários das redes sociais iludem-se com a sensação de privacidade e ficam
expostos a toda espécie de constrangimentos. Comentários pessoais, sentimentos de foro íntimo;
fotos e vídeos comprometedores saem da área do privado e se tornam públicos. Essa sensação de
privacidade também favorece a prática do pecado viral (algo que se espalha rápido como um
vírus - Mt 24.12). Pode ser desde a reprodução e a retransmissão de pornografia até a divulgação
de notícias falsas e difamatórias. A Palavra de Deus nos instrui a fugir dessas coisas (Pv 16.28;
IITm 2.22).
III. A REDE SOCIAL A SERVIÇO DO REINO DE DEUS
A Igreja de Cristo precisa estar consciente quanto ao potencial das redes sociais e deve
usá-la na propagação do Reino de Deus.
1- O Bom Testemunho nas Redes Sociais.
Cristo ensinou que o cristão é a luz do mundo (Mt 5.14). Que essa luz deve resplandecer
por meio das boas obras a fim de glorificar o nosso Pai que está nos céus (Mt 5.16). Desse modo,
para o bom testemunho nas redes sociais o cristão não deve postar comentários negativos ou
fazer pré-julgamento das pessoas. Deve tomar todo o cuidado, tendo a precaução com as fotos e
os vídeos que publicar (seja vídeos ou fotos pessoais ou de terceiros). É importantíssimo avaliar
o conteúdo, a coerência, o vocabulário e a ética cristã das mensagens antes de postar, comentar
ou curtir em sua rede.
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2- O uso correto da evangelização.
A Internet é uma grande aliada na divulgação do Evangelho, porém alguns cuidados são
necessários para não tornar a mensagem inócua. As postagens não podem ser grandes e os vídeos
não podem ser demorados. A mensagem precisa ser clara, concisa e objetiva (Hb 2.1-2). Antes
de compartilhar qualquer conteúdo com os amigos, devemos analisar a veracidade bíblica
daquela mensagem e seu teor teológico-doutrinário. Em lugar de postagens com frases de efeito,
ou de autoajuda e de confissões positivas, devem-se priorizar os versículos bíblicos. Ao
reproduzir áudios e vídeos devemos verificar se não existe algo que possa causar escândalos.
Também não se deve atacar ninguém, apenas anunciar e confessar Cristo (ICo 1.23-24).
3- Dez Dicas de Evangelização nas Redes Sociais
1- Antes de fazer um post, pense se Jesus o faria em seu lugar.
2- Selecione versículos de fácil entendimento e que podem ser destacados sem que fiquem fora
do contexto bíblico. Lembre-se: a Palavra de Deus não pode ser distorcida.
3- Esteja atento às necessidades das pessoas ao seu redor e ao que acontece no mundo. A Igreja
precisa responder às demandas de nossa geração com o Evangelho, inclusive nos canais digitais.
4- Fale (escreva) de forma simples. As pessoas precisam entender o que está sendo passado.
Evite jargões do “crentês”, como “vaso de honra”, “varão” ou “manto de Neguebe” e outras
expressões do vocabulário usado entre os irmãos da igreja. Isso pode atrapalhar no evangelismo,
porque os que não conhecem a Palavra não costumam estar abertas àquilo que não entendem.
5- Cuide com carinho das artes e fotos que postar. Lembre-se que menos é mais, e uma
mensagem simples atinge mais do que várias misturadas (que ninguém lê).
6- Preste atenção ao Português! Erros de grafia e digitação costumam ser muito questionados.
Sabemos que isso acontece, então, fique atento para corrigi-los rapidamente.
7- Fale do EVANGELHO. As pessoas estão sedentas da Palavra, e o melhor evangelismo é
sempre falar do Evangelho, sem alterações ou “viagens”.
8- Cuidado com as discussões públicas, principalmente sobre temas polêmicos. Caso haja uma
necessidade de resposta a uma pergunta que seja sincera, aproveite a ferramenta privada.
9- Cuide bem da sua imagem nas redes sociais. Pense se aquela foto ou mensagem realmente são
boas opções para evidenciar a vida de um verdadeiro cristão.
10- Tenha em mente que o cristão sempre pode fazer a diferença onde ele está, seja na web ou
fora dela.
CONCLUSÃO
Estatísticas indicam que mais de um terço da população mundial está conectada à web e
interage por meio de redes sociais. Diante desses fatos a igreja precisa instruir seus membros no
uso das novas tecnologias e buscar métodos de evangelização por meio das redes sociais. Para
tanto, dizem as Escrituras “antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não
andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à
consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade” (IICo 4.2).
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MINISTÉRIOS NA IGREJA
“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e
outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do
ministério, para edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao
conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo”.
(Efésios 4.11-13)

No Novo Testamento existem três categorias de obreiros consagrados ao serviço do
Evangelho:
 Ministros, que servem na obra como pastores, evangelistas e mestres (ou doutores);
 Presbíteros, que servem como auxiliares diretos dos pastores;
 Diáconos, que exercem vários serviços, na manutenção da ordem nos cultos e em outros
serviços gerais na Igreja.
1 – APÓSTOLO
Eram homens que receberam sua comissão diretamente do próprio Cristo em pessoa (Mt
10.5; Gl 1.1), que haviam visto a Cristo depois de sua ressurreição (At 1.22; ICo. 9.1). Eles
exerciam um poder administrativo sobre as igrejas e eram também organizadores de
missionários. O oficio de apóstolo era exclusivo dos 12, porém outros como Paulo e Barnabé
gozavam de deliberação dos 12 para agir nas igrejas gentílicas. O segundo grupo (como Paulo e
Barnabé) operavam como “apóstolos” no sentido de “enviados”, hoje chamados “missionários”.
2 – PASTOR
Sabemos que o Pastor é um homem escolhido por Deus, capacitado pelo dom, e dado à
Igreja para servir, governar e também para alimentar o rebanho com a Palavra. É um homem
separado, que deve consagrar-se especialmente ao ministério. A chamada de Deus independe de
preparo intelectual ou profissional. Essas coisas, sem a chamada, podem gerar pastores apenas
convertidos. Ninguém, nenhuma escola por si mesma, poderá jamais fazer um pastor verdadeiro:
um bom pastor só mesmo Deus, pelo dom do seu Santo Espírito, é que pode fazer.
2.1. A Função do Pastor
A função do pastor, de modo geral, é muito variada, especialmente nos dias que estamos
vivendo. Todavia, há o trabalho que lhe é peculiar:
a) Apascentar o rebanho. Neste particular deve ter cuidado do rebanho, sabendo
primeiramente que foi constituído por Deus para isso (At 20.28), defendendo-o das doutrinas
falsas pela Palavra de Deus, com o exemplo pessoal e no poder do Espírito Santo (ITm 4.12; Tt
2.7-8; IPe 5.2-4). O serviço de apascentar é feito mais pelo exemplo do que pela força. Também
era ensinado assim no tempo do Velho Testamento (Zc 4.6).
b) A função sacerdotal. Na atual dispensação, a função de sacerdote não é idêntica a do
Antigo Testamento. Todavia, o ministério pastoral tem características essencialmente
sacerdotais. Os sacerdotes eram tomados dentre os homens e constituídos a favor dos homens
nas coisas referentes a Deus (Hb 5.1). Eles exerciam um trabalho de mediação entre Deus e os
homens, tipificando o sacerdócio futuro de Cristo. O pastor é um representante de Cristo entre os
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homens, especialmente, entre os crentes, e deve exercer um trabalho semelhante ao de Cristo:
orando e intercedendo diante de Deus, em nome de Cristo, a favor dos homens. Se o pastor não
ora e não intercede diante de Deus pela sua igreja, não pode esperar vê-la progredir, nem no
sentido espiritual nem no esforço de ganhar almas para o reino de Deus. O ministério da oração
intercessória é semelhante à chuva que cai sobre a lavoura, modelo que vemos no Antigo
Testamento. Moisés, por exemplo, revelou-se um extraordinário intercessor em favor do povo de
Israel, mesmo não sendo ele sacerdote. A vitória do povo de Israel foi mais por meio da
intercessão de Moisés do que pelo ministério sacerdotal de Arão.
O apóstolo Paulo exerceu um grande ministério de intercessão em favor dos crentes.
Compare Ef 3.14-21, Cl 1.9-10 e muitas outras passagens semelhantes.
Jesus, o nosso sumo Pastor, deu-nos exemplo marcante de um ministério de intercessão,
haja vista sua oração intercessória registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, chamada
“oração sacerdotal” devido ao seu caráter. É considerada como uma das mais importantes
orações feitas pelo Senhor. Se os pastores orassem mais pelos crentes e pela igreja, maiores
bênçãos viriam sobre o povo de Deus.
c) A função diaconal refere-se ao pastor como “servo’. O pastor é constituído para servir a
igreja, tanto espiritual como materialmente: visita aos enfermos, atendimento aos necessitados,
órfãos e viúvas. Um bom pastor também exerce um trabalho diaconal. Paulo sempre intitulava-se
“servo de Jesus Cristo”. Jesus, o nosso modelo, disse que o Filho do homem não veio para ser
servido, mas para servir (Mt 20.28; Mc 10.45). O ministério pastoral implica num diversificado
número de serviços que não é possível enumerar. Esse ministério é função que ninguém por si
mesmo é capaz de desempenhar satisfatoriamente, mas é mesmo um dom da graça divina (ICo
1.26; IICo 4.1; ITm 1.12-13).
2.2. A Trindade Tem Uma Função Pastoral
a) Deus se chama pastor. É tão importante a função do ministério pastoral que Deus é
metaforicamente chamado Pastor. O Salmo 23, é chamado “Salmo Pastoral”, o salmista se refere
ao pastorado de Deus. Neste Salmo estão contidas quase todas as atribuições do trabalho
pastoral: guiar, alimentar, proteger, suprir todas as necessidades, consolar, corrigir, disciplinar. O
salmista não está falando de Jesus, mas de Jeová, isto é, o Senhor Jeová (Adonai) é o meu Pastor.
No Salmo 80 Deus é chamado “o Pastor de Israel”. Deus guiou seu povo através do
deserto e não deixou faltar nada, exercendo assim um verdadeiro trabalho pastoral. O profeta
Isaías também apresenta Jeová na figura de pastor, dizendo: “Como Pastor, Ele apascentará o
seu rebanho; entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço; as que
amamentam Ele guiará mansamente” (Is 40.10-11). Quando fala dos cordeirinhos, refere-se aos
novos convertidos, dos quais o pastor deve cuidar com muito cuidado (Jo 21.15).
b) Jesus chama a si próprio de Pastor: Jesus, o Bom Pastor (Jo 10.11-14), Jesus, o Grande
Pastor das ovelhas (Hb 13.20), Jesus, o sumo Pastor dos pastores, aquele com que os pastores
terão de um dia acertar contas (IPe 5.4). Como Bom Pastor, Ele deu a sua vida por suas ovelhas.
Quando Jesus diz ser a porta das ovelhas, significa também ser a porta dos pastores, a porta
do ministério pastoral. Os pastores que entram no ministério por Jesus, defendem as ovelhas das
doutrinas falsas; os mercenários, ao contrário, não têm interesse nas ovelhas, e deixam entrar no
rebanho heresias de perdição. Isto é um sinal dos últimos dias (ITm 4.1-2; IIPe 2.1-3; Jd 4 e 18).
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c) A obra do Espírito Santo tem caráter pastoral. Mesmo não encontrando na Bíblia uma
referência direta ao Espírito como pastor, podemos ver que a sua obra possui também caráter
pastoral: vemo-lo como guia (Jo 16.13; At 15.28-29); dirigindo (Rm 8.14; Jo 14.26); Ele manda
ouvir a sua própria voz (Hb 3.7-8). O trabalho do Espírito Santo enquadra-se perfeitamente no
conceito de obra pastoral.
3 – EVANGELISTA
a) Um dom ministerial
A palavra ‘evangelista’ aparece três vezes no Novo Testamento: At 21.8; Ef 4.11 e IITm
4.5. A passagem de IITm 4..5 parece não qualificar Timóteo como evangelista, mas como alguém
que fazia a obra de um evangelista. Um erro às vezes cometido é consagrar-se um homem para
evangelista, simplesmente para dar-lhe uma posição inferior à de pastor. Isso não é uma questão
de hierarquia, mas sim de dom, de chamada para o cargo. Existem grandes homens de Deus que
são verdadeiros evangelistas, e isso não quer dizer que eles sejam menores que os pastores. Eles
são igualmente ministros de Deus. Existem também pastores que são evangelistas, possuem
duplicidade de dom. Há evangelistas, por outro lado, que se fossem postos como pastores de
igrejas estragariam o trabalho, porque o dom deles é mesmo específico de evangelista.
b) Significado da palavra evangelista
Evangelista significa pessoa que prega o Evangelho, ou seja, as boas-novas da salvação.
Neste sentido o termo é muito amplo e estende-se a todos os crentes, visto que todos têm
obrigação de pregar o Evangelho da graça de Deus. É bom notar que o primeiro pregador do
Evangelho foi o próprio Deus, quando anunciou no Éden a vinda do Salvador (Gn 3.15), e a
Bíblia também diz que Deus pregou o Evangelho a Abraão (Gl 3.8). O profeta Isaías é
considerado o profeta evangelista. João Batista foi um grande evangelista, aliás, o primeiro do
Novo Testamento. O Senhor Jesus deu início ao seu trabalho como evangelista: Mc 1.14; Lc
20.1. Os apóstolos foram enviados por Cristo a fazer trabalho de verdadeiros evangelistas: Mc
16.16. O trabalho missionário é também um verdadeiro trabalho evangelístico. Ser evangelista é
possuir um grande dom ministerial e é muito bom que cada um procure permanecer na vocação
em que foi chamado, até o tempo que o Senhor determinar.
4 – DOUTORES OU MESTRES
O objetivo do ministério de ensino é promover, organizar e coordenar bem o ensino
cristão, pautado nas Escrituras Sagradas, de forma a equipar a igreja preparando-a para uma vida
cristã equilibrada, de crescimento e serviço, através dos dons espirituais.
É Deus mesmo quem concede à igreja aqueles que têm dons de ensino. Ninguém deve
buscar para si esse mister. Ele é dado por Deus. É o Senhor quem escolhe, chama e capacita. É o
Senhor quem capacita uns para capacitar a outros. A igreja, portanto, é uma academia onde está
presente o processo ensino-aprendizagem. A igreja não é uma plateia, mas um campo de
treinamento, onde todos os salvos recebem dons e preparo para o exercício do ministério.
Aqueles que ocupam uma posição de liderança, especialmente na área do ensino e
capacitação, não podem nutrir vaidade no coração, julgando que são melhores que os outros
membros do corpo. Nada temos que não tenhamos recebido. Os mestres terão um julgamento
mais severo que os demais membros do corpo (Tg 3.1). A quem muito é dado, muito é exigido.
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5 – O PRESBÍTERO
a) Significado da palavra “presbítero”
As palavra presbítero, ancião e bispo na Bíblia têm o mesmo significado segundo à
etimologia, isto é, a origem do termo. Biblicamente são palavras sinônimas.
Em Atos 20.17, encontramos a palavra anciãos da igreja, e no versículo 28 as mesmas
pessoas são chamadas bispos; em ITm 3.2 lemos bispos e em 5.17-19 presbíteros. É evidente
que estes nomes eram aplicados indistintamente ao mesmo cargo.
Algumas denominações não separam presbíteros, considerando que eles são pastores, e
adotam apenas os termos pastores e diáconos. Os presbíteros são auxiliares diretos dos pastores
e também supervisores ao lado dos pastores. Eles podem dirigir congregações executando um
trabalho pastoral.
Um presbítero também pode substituir o pastor na sua ausência, mesmo por tempo
indeterminado, mas ele será um presbítero até ser consagrado ao ministério pastoral. Esse é o
sistema adotado no Brasil por algumas denominações evangélicas.
b) Duas Categorias de Presbíteros
Conforme ITm 5.17-18 havia na igreja primitiva duas categorias de presbíteros: uma que
trabalhava somente no ministério da Palavra e da doutrina, e outra, que ao lado de uma ocupação
profissional, cooperava com os ministros na igreja.
É fato inegável e indiscutível que na igreja primitiva havia um corpo de presbíteros, que
cooperava junto aos pastores, formando uma ordem à parte. Em At 14.23 lemos: “Havendo-lhes
por comum sentimento eleito presbíteros em cada igreja, orando com jejuns os encomendaram
ao Senhor em quem haviam crido”. Em Tg 5.14, lê- se: “Está alguém entre vós doente, chame
os presbíteros da igreja”. Paulo recomendou a Tito que estabelecesse presbíteros de cidade em
cidade (Tt 1.5). Aqui também os mesmos homens são chamados bispos (Tt 1.7), cada um
conforme a sua capacidade, como já ficou explicado. Da mesma forma, hoje há diferença entre
os presbíteros: há os que têm o dom de pregar e os que não têm, mas todos fazem parte do
presbitério. O que não se pode dizer é que os presbíteros podem ser chamados pastores Na antiga
dispensação, havia os anciãos, e os homens que o próprio Deus chamava pastores (Jr 10.21; 3.15;
12.10 e outras referências nos livros proféticos). É evidente que estes que Deus chamava
pastores não eram os mesmos anciãos, mas os principais responsáveis pelo povo.
Muitos se apegam no fato do apóstolo Pedro, que era um líder no ministério, ter dito aos
presbíteros: “Eu, que sou também presbítero convosco” (IPe 5.1). Cremos não haver razão para
dúvida, pois os presbíteros eram supervisores com os pastores, e os pastores supervisores com
eles. Assim, todo pastor deve dizer aos seus presbíteros que também é presbítero com eles, como
pode dizer aos diáconos: “Eu também sou diácono convosco”. Se não puder dizer assim, não é
um pastor aprovado. Há momentos em que o pastor pode tirar ofertas, varrer e fazer outros
serviços, tanto de presbítero, como de diácono. Já dissemos que o ministério de pastor tem
também aspecto diaconal e presbiterial, mas isso não significa que o ofício seja o mesmo.
c) A origem do cargo de presbítero
O cargo de ancião (presbítero) tem a sua origem desde os tempos do Êxodo, ou até mesmo
antes disso. Quando Deus falou com Moisés para tirar o povo do Egito disse: “Vai e ajunta os
anciãos de Israel” (Êx 3.16); “e foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos de Israel”
(Êx 4.29). Esses anciãos existiam como chefes de famílias. Geralmente eram homens idosos,
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experientes e capazes de orientar e dirigir os seus familiares dentro da tribo a que pertenciam.
Mais tarde, depois que foi inaugurado o Tabernáculo, eles passaram a funcionar de modo
diferente, isto é, como ajudantes no sentido religioso, em número determinado e com maiores
exigências da parte de Deus. Em Nm 11.16-17, vemos Deus ordenando a Moisés que designasse
70 anciãos para cooperarem no serviço do Tabernáculo, e assim foi feito por Moisés, e o Senhor
veio e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre aqueles 70 homens, e aconteceu que
todos profetizaram (Nm 11.25). Vemos a grande mudança operada na pessoa do ancião: a) foram
designados por Deus; b) foram em número determinado; c) foram todos cheios do Espírito Santo
que estava sobre Moisés; d) foram designados para o serviço religioso ou ministerial.
Não se deve confundir o trabalho destes anciãos com o daqueles que foram designados por
Moisés, segundo o conselho de Jetro, seu sogro, para uma cooperação sobre questões civis (Êx
18.13-25). Estes eram em tudo semelhantes aos da igreja primitiva e dos nossos dias. É uma
grande bênção para a igreja quando os presbíteros cumprem seu ministério segundo a Bíblia.
Mas, quando eles se tornam orgulhosos, e procuram atrapalhar e censurar o ministério do pastor,
então não podem nem ser chamados presbíteros. Em ITm 3.1-7 e Tt 1.6-8 estão registradas
claramente as qualidades do presbítero. Que os pastores saibam escolher presbíteros pela direção
do Espírito Santo!
6 – O DIÁCONO
a) Origem e significado da função de diácono
A função de diácono tem a sua origem no tempo apostólico, no início da igreja primitiva,
conforme lemos em At 6.1-6. Com o progresso e o crescimento da Igreja aumentaram também as
dificuldades de atendimento, dando origem à escolha de homens para ajudarem na obra. Eles
foram chamados diáconos.
b) As qualificações dos diáconos. Naturalmente, em se tratando de um serviço de grande
importância na Igreja do Senhor, não podiam ser colocados homens sem as qualidades
necessárias, coerentes com a importância do serviço que iriam desempenhar. Este princípio deve
também ser observado rigorosamente nos nossos dias. A Igreja é a mesma; Jesus é o mesmo, e o
trabalho do Senhor é o mesmo. Deus levanta homens capazes de servir em todas as áreas da sua
obra. Eis as qualificações, conforme At 6.1-3:
 boa reputação, isto é, bom testemunho, o que combina com ITm 3.1-3. Uma pessoa
sem esta qualidade não está apta para servir como diácono na igreja;
 cheio do Espírito Santo, ou seja, batizado com o Espírito Santo. Não se deve separar
para diácono o crente que não é batizado com o Espírito Santo. Há quem não exija isso, mas é
uma desobediência a Deus e um fracasso certo para o que é separado;
 cheio de sabedoria. A sabedoria é um dom do Espírito Santo indispensável a qualquer
um que trabalha na igreja. Não se trata de sabedoria terrena, mas da sabedoria que Deus dá pelo
seu Espírito. Se alguém tem falta dessa sabedoria peça a Deus que a todos dá (Tg 1.5). Estêvão,
um dos sete, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo; e os inimigos
não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava (At 6.8-10).
c) Significado da palavra diácono
Diácono significa servo, isto é, uma pessoa que serve: A palavra tem outros significados,
mas este é o mais adequado, especialmente no sentido religioso. Já dissemos que Paulo chamava
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a si mesmo “servo de Jesus Cristo”, isto é, diácono de Jesus Cristo. Jesus também é chamado
nas Escrituras de servo do Senhor (Is 42.1-2). Ele mesmo disse: “O Filho do homem não veio
para ser servido, mas para servir” (Mt 20.28). O ministério de Cristo tinha um aspecto diaconal,
como também deve ter o do pastor. Temos em Jesus um diácono de Jeová; em Paulo um diácono
de Jesus, e no pastor um diácono da igreja, isto é, um servidor dela.
d) Definição da função diaconal
Há quem afirme que a função do diácono é puramente material, porém para fazer um
serviço puramente material não seriam necessárias as qualificações exigidas para o diaconato.
Não restam dúvidas de que os diáconos trabalham nos serviços materiais da igreja, mas também
no serviço espiritual, por exemplo, na Ceia do Senhor, que não é um serviço material; servem na
ordem dos cultos, que é um serviço de adoração; e pregam a Palavra, um trabalho espiritual.
Diga-se, pois, que o serviço do diácono é tanto material como espiritual. É um serviço de auxiliar
do pastor e dos presbíteros. Haja vista que as qualificações exigidas são praticamente as mesmas.
Os diáconos devem ser altamente espirituais, cheios de fé e do Espírito Santo. O diaconato é um
cargo de confiança (ITm 3.13). Muitos pastores já serviram como diáconos.
e) O diácono e a pregação
Embora o serviço específico de diácono não esteja afeto diretamente à pregação, segundo ã
Bíblia, não é vedado ao diácono o direito de pregar nem de ser chamado para outra função
ministerial. Tudo depende de sua dedicação e da sua vocação. A operação do Espírito na vida do
crente é progressiva e todo crente deve procurar desenvolver o dom de Deus que há em si.
Estêvão, por exemplo, um dos sete diáconos, logo depois de separado para o diaconato
estava pregando às multidões. Filipe também foi transformado num grande evangelista. Para a
separação de diáconos eficientes, a regra bíblica é: “Escolhei varões de boa reputação, cheios do
Espírito Santo e de sabedoria, e que sejam maridos de uma só mulher” (At 6.1-3; ITm 3.8-13).
DIACONISA
A origem eclesiástica de diaconisa
Muitos veem em ITm 3.11, onde se lê: “Da mesma sorte as mulheres sejam honestas não
maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo”, uma base para uma ordem de diaconisas na igreja.
Achamos difícil encontrar aí base para essa pretensão, visto não haver nenhuma prova que
esclareça ou evidencie que existissem diaconisas nos tempos apostólicos. Se houvesse,
certamente haveria mais clareza a respeito. O versículo em foco fornece pouco para uma
inferência e, assim mesmo, a passagem é ambígua. As mais rudimentares regras de hermenêutica
ensinam que não se pode fundamentar uma doutrina numa passagem isolada que não tenha mais
um texto que a reforce.
É impossível crer-se que o apóstolo Paulo, nas epístolas pastorais que dedicou
exclusivamente a assuntos ministeriais, não fizesse nenhuma alusão clara e direta à função de
diaconisa. Portanto, a interpretação mais correta, e que é reforçada por um amplo contexto, é de
que as mulheres referidas fossem as esposas dos diáconos, as quais devem ser honestas, não
maldizentes, a fim de não servirem de embaraço a seus esposos no desempenho das funções
deles que é muito comum em nossos dias.
“Seria um estilo literário capenga, se o autor sagrado tivesse inserido em meio às
qualificações de diáconos, um brevíssimo trecho que se referisse a diaconisas”.
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É bom que os pastores, cada vez que separarem diáconos, façam essas recomendações às
esposas destes, aconselhando-as a que não sirvam de embaraço no serviço dos seus maridos, e
que com eles cooperem na obra. Aliás, não somente as esposas dos diáconos, como também as
dos presbíteros e dos pastores, pois todas devem possuir as mesmas qualificações. Uma mulher
maldizente e contenciosa constitui um sério embaraço ao ministério do seu marido. A mulher
deve ser uma cooperadora do marido em tudo: este é o propósito de Deus, desde o princípio da
criação.
A cooperação da mulher na igreja
No capítulo 16 da Epístola aos Romanos, encontra-se uma grande lista de nomes de
mulheres que cooperavam na igreja, mas a nenhuma delas Paulo chamou de diaconisa. Algumas
tinham igrejas até em suas próprias casas, e tanto serviam na igreja como em hospedar os
obreiros. Naturalmente, a igreja hoje precisa dessas mulheres, graças a Deus, as tem. Elas
cooperam nas reuniões de senhoras, e nas visitas aos enfermos e em muitos outros serviços, mas
isso não quer dizer que precisem possuir um título, ou que formem uma ordem ministerial à
parte, que a Bíblia não menciona explicitamente. Neste caso, deveria também haver presbíteras e
pastoras. Aliás, há igrejas que já estão pondo mulheres no ministério pastoral. Achamos que não
se deve dar tanta importância aos títulos, mas às pessoas, e assim se evitará que as mulheres se
exaltem espiritualmente. É evidente que não existe na Bíblia um ministério eclesiástico de
mulheres, embora muitas igrejas estejam criando isso.
Sem pretender impor ou dogmatizar, achamos que é bom seguir sempre o modelo bíblico.

LIDERANÇA E FUNÇÕES NA IEPAZ
PASTOR - Homem ungido por Deus para apascentar o rebanho (Igreja).
EVANGELISTA - Homem, conforme o próprio nome indica, responsável pela evangelização do
campo ou área afeta à Igreja local. Tem atribuição básica de divulgar a mensagem.
PRESBÍTERO - É o auxiliar direto do Pastor, em alguns casos. Na falta do Pastor, o Presbítero
pode assumir a direção da Igreja local (congregação). Pode exercer funções Pastorais como
pregar e realizar batismos e ceias. Em geral, realizam estes trabalhos em Congregações sempre
com a Mediante autorização do Pastor-Presidente.
MISSIONÁRIO - Enviado/Comissionado pela Igreja local para evangelizar em outro local
(Interior do Estado, do País ou no Exterior).
DIÁCONO - Tem funções operacionais, cuidando da parte material da Igreja e de serviços como
o preparo e a distribuição da Ceia do Senhor, organização, segurança e portaria, arrumação,
ordem nos cultos, obras, recolhimento das ofertas e dízimos, recepção aos visitantes etc.
COOPERADOR - (Auxiliares de Trabalho) pode ter cargos ou administrar informalmente alguma
área, como louvor, visitação, secretaria, guarda das ofertas, porteiro, etc. Também auxiliam nos
diversos trabalhos da Igreja como: portaria, secretaria, tesouraria, manutenção etc.
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TOLERÂNCIA NA IGREJA
Uma das mais importantes cidades do mundo, enquanto lugar de religiosidade é, sem
sombra de dúvida Jerusalém, centro das três principais religiões monoteístas. Há séculos judeus,
muçulmanos e cristãos pregam as suas doutrinas. Lamentavelmente, Jerusalém vem se tornando
a capital mundial da intolerância, deixando o mundo perplexo com o fanatismo de muitos
religiosos. Esse não é um caso isolado, mas integra uma mentalidade crescente que domina
muitas civilizações. Se não bastassem as discriminações religiosas e raciais, que perduram por
séculos, o mundo continua a ouvir relatos de atos de vandalismo, mortes, sacrifícios e torturas
humanas etc., que são frutos de uma cultura de intolerância que cresce em nossa sociedade.
O pior de tudo é perceber, que até mesmo a Igreja Cristã, não se encontra imune a posturas
de intolerância que terminam por afastar muita gente (para sempre!) do seu meio. Aliás, a
intolerância religiosa pode ser a pior de todas as intolerâncias, pois, para muitos, passa a ser fruto
de uma convicção que precisa ser aplicada custe o que custar, doa a quem doer.
Como muitas igrejas, a comunidade estabelecida em Roma era bastante heterogênea,
comportando pessoas com diferentes tendências. Várias questões geravam desentendimento
entre cristãos, principalmente judeus e gentios convertidos que confundiam a fé com os usos e
costumes de sua cultura.
O choque cultural era inevitável. Infelizmente, a intolerância de alguns comprometia a
comunhão de toda a Igreja. O apóstolo toma conhecimento do problema e passa a orientar os
cristãos sobre o assunto. As instruções de Paulo continuam atuais e são necessárias à Igreja em
todas as épocas. Ao invés de atacar os intolerantes, o apóstolo aborda a questão, a partir de
alguns recursos que inculcarão nos cristãos o espírito de tolerância.
1. A TOLERÂNCIA É SINAL EVIDENTE DA ESPIRITUALIDADE
Inicialmente, o apóstolo menciona a necessidade de tolerância como fruto da genuína
espiritualidade interior. Os romanos, equivocadamente, estimulavam a religiosidade aparente,
dependente de determinados hábitos, usos e costumes. Paulo ensina que ninguém poder ser
julgado, nem tampouco condenado, por causa de comida, bebida, dia santo etc., esses assuntos
são individuais, de foro íntimo, e dizem respeito a cada um.
Medir a espiritualidade das pessoas, ou julgá-las, através dos pesos e medidas da aparência,
é desprezar a espiritualidade do coração, que é íntima e pessoal. Muita gente preocupa-se
excessivamente com as formas e ignora o conteúdo. Cuidado! Por trás de um frasco bonito pode
haver um veneno mortífero. Aliás, muita gente se esconde na aparência de hábitos religiosos,
ostentando uma (falsa) espiritualidade, que encobre até mesmo pecados secretos. O apóstolo
mostra que a intolerância encobre a falsa espiritualidade. Uma canção diz: “olhar com simpatia
os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão”. Ser tolerante não é ser
conivente com os erros ou pecados das pessoas, mas sim amá-las e aceitá-las, apesar de suas
limitações e fraquezas. É saber que todos erramos e precisamos ser ajudados para evitar erros
futuros. A intolerância impede a prática do perdão por parte da Igreja, impossibilitando o
crescimento do faltoso, que passa a carregar consigo a marca do erro.
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Ao lidar com a pecadora surpreendida em adultério, Jesus oferece uma preciosa lição aos
intolerantes: “Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a primeira
pedra” (Jo 8.7). O único que não tinha pecado, diz à pecadora: “ninguém te condenou? (...) Nem
eu tampouco te condeno; vai, e não peques mais” (Jo 8.10-11). Na cruz, Ele orou em favor dos
seus acusadores: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lc 23.34).
Um outro exemplo instrutivo é o do apóstolo Pedro, uma pessoa intolerante (At 10.9-16),
que por preconceito religioso separava alimentos puros e impuros. Deus lhe concedeu a visão de
um lençol com todo tipo de alimento. Após se recusar a comer “impurezas”, Pedro ouviu do
Senhor: “não consideres impuro o que Deus purificou". Aquela experiência abriu a mente de
Pedro e depois foi útil ao crescimento da Igreja (At 15).
2. A TOLERÂNCIA É CAPAZ DE CONVIVER COM DIFERENÇAS
Somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas profundamente marcados pela nossa
individualidade. Neste aspecto, cada pessoa é única, distinta, insubstituível, inimitável.
Felizmente, não fomos fundidos em um mesmo molde. Devemos aprender a conviver e a nos
deleitar com as diferenças, aprendendo a canalizá-las construtivamente.
Diferimos uns dos outros sim, porque Deus nos criou com diferenças e Ele quer que estas
diferenças formem uma unidade especial que seja reconhecida como obra de suas mãos. A
individualidade de cada um demonstra a criatividade e originalidade do Senhor e enriquece o
mundo e a Igreja, que é formada de diferentes membros, com dons e talentos distintos, que se
completam mutuamente na realização dos propósitos divinos.
Ao instruir os cristãos romanos e coríntios (Rm 12.3-8; ICo 12.12-31), o apóstolo descreve
a Igreja como um dinâmico e saudável corpo, que goza de perfeito equilíbrio e unidade. Embora
seja um organismo complexo e heterogêneo, a Igreja precisa aceitar as diferenças como uma
oportunidade de crescimento. Nela são bem-vindos: negros, brancos, amarelos, vermelhos;
crianças, jovens, adultos e anciãos; intelectuais e técnicos; ricos e pobres, enfim todos,
independentemente de serem tradicionais ou inovadores; ou de serem politicamente de esquerda
ou de direita; ou com as diversas concepções de avivamentos, serviços, ministérios etc.
É preciso acreditar que o Deus que nos fez diferentes tem o poder de nos unir. O choque
das gerações, os conflitos de opiniões ou de comportamento, devem dar lugar a um ambiente
fraterno de convivência respeitável que tolera e celebra a diversidade. Para isto, é importante
aprender a respeitar a consciência e a opinião do próximo.
3. A TOLERÂNCIA É ALIADA DA LIBERDADE
Como cristãos, somos chamados à liberdade. A Igreja é a comunidade dos libertos, e onde
há o Espírito, há liberdade. Dizia o reformador Martinho Lutero: “O cristão é o mais livre senhor
de todos, não sujeito a ninguém!” Como comunidade da liberdade, a Igreja entende que há uma
responsabilidade individual, que compromete cada um diante de Deus, o único juiz, diante de
quem todos nós prestamos contas.
Liberdade não é irresponsabilidade, nem tampouco libertinagem. Recomenda o apóstolo:
"Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade; porém, não useis da liberdade para dar
ocasião à carne: sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor” (Gl 5.13). A liberdade cristã
sempre envolve o próximo, e o seu limite é o amor (Gl 5.13.15) Quer dizer: a obra de Cristo não
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pode ser destruída por questões secundárias.
Torna-se necessário aplicar a tolerância, sobretudo para com os mais fracos na fé, os mais
jovens, os mais carentes. De igual modo, ser tolerante para com os que pensam diferente ou
creem de outra maneira. Diz o profeta: "não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz
o Senhor dos exércitos” (Zc 4.6). Conforme Lucas 9, em dois momentos distintos, Jesus ensina a
respeito da tolerância: primeiro, quando os discípulos intentam proibir um homem de expulsar
demônios porque não andava com eles. Jesus diz: "não proibais; pois quem não é contra nós é
por nós” (Lc 9.50). Depois, Tiago e João foram repreendidos por Jesus, porque queriam mandar
fogo do céu para consumir os samaritanos, porque não O receberam. Jesus lhes disse “o Filho do
homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las" (Lc 9 51).
Em muitas igrejas, surpreendemo-nos com a intolerância cultivada por questões de menor
importância. Por exemplo: o choro das crianças, a música dos jovens, as atitude dos idosos, uma
postura do pastor, levam muita gente a perder a paciência. Infelizmente, pessoas têm sido
disciplinadas e afastadas da comunhão, devido à intolerância que caracteriza muitos dos
intransigentes líderes da Igreja. Mesmo não concordando com determinadas condutas, não temos
o direito de desrespeitar as pessoas.
Nem mesmo em nome da verdade podemos deixar de exercitar o nosso amor. Com
carinho, respeito e oração poderemos ajudar irmãos e irmãs que precisam de gestos simples que
demonstram amor. Agir com firmeza e determinação, mas principalmente com ternura e carinho.
Mas isto pode demandar tempo, ou exigir maior tolerância de nossa parte, e isto nos obriga a
respeitar a liberdade do outro. Ensina o apóstolo: “seguindo a verdade em amor, cresçamos em
tudo naquele que é o cabeça, Cristo..." (Ef 4.15).
Por isto devemos orar: Senhor, ajude-me a conciliar a verdade com o amor; a agir com
firmeza sem perder a ternura, a ser fiel sem ser inflexível, a entender liberdade com
responsabilidade. Enfim, ensina-me a ter a mesma tolerância do Seu Filho, Jesus, amém!

***************
O BATISMO COM O ESPIRITO SANTO
Jesus comunicou aos seus discípulos, antes da sua morte, que receberiam poder pelo
batismo com o Espírito Santo que o Pai havia de enviar (Jo 14.16-17,26; 15.26; 16.7,13). Por
isso esta bênção é chamada promessa do Pai (Lc 24.49; At 1.4-5).
Esta bênção prometida distingue-se da experiência da salvação. Devemos observar que
Jesus ordenou aos seus discípulos que buscassem o revestimento de poder, pelo batismo com o
Espírito Santo (Lc 24.49). Eles já eram crentes. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre o
recebimento desta bênção menciona que os que a receberam eram crentes. Vemos cinco
referências em Atos:
a) At 2.1-4. Todos os discípulos que estavam no cenáculo eram crentes;
b) At 8.14-17. Os que foram batizados com o Espírito Santo eram novos crentes, que
acabavam de ser batizados nas águas;
c) At 9.17. Saulo era novo convertido, pois Ananias o chamou “irmão”;
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d) At 10.43-46. Os que na casa de Cornélio foram batizados com o Espírito Santo eram
novos na fé, cujos corações haviam sido purificados (At 15.9), e receberam da parte de Deus este
testemunho (At 15.8).
e) At 19.1-6. Os que foram batizados com o Espírito Santo em Éfeso eram crentes que
antes não conheciam as doutrinas sobre o batismo nas águas nem sobre o Espírito Santo. Logo
depois de terem sido batizados nas águas, Jesus os batizou com o Espírito Santo. Vemos assim
que o batismo com o Espírito Santo não é uma coisa que automaticamente acompanha a
salvação, nem que necessariamente acompanha o batismo nas águas (At 2.38; 8.16; 19.5-6), mas
é uma bênção distinta que Deus dá aos crentes.
1. DIFERENTES NOMES DESSA EXPERIÊNCIA
a) O batismo com o Espírito Santo (Mt 3.11; At 1.5 e 11.16; etc.). A palavra batismo tem
o sentido de mergulho, imersão, coisa que realmente condiz com a maravilhosa experiência
quando se é imerso na plenitude do Espírito.
b) Ser cheio do Espírito Santo (At 2.4; 4.8,31; 9.17, etc). O Espírito Santo já “habita” no
crente, mas através do batismo “estará nele” (Jo 14.17). É a vida abundante (Jo 10.10) que Jesus
prometeu. Todo o templo do Espírito (ICo 6.19,20) fica agora ocupado (IICr 7.1-6).
c) Receber a unção (Lc 4.18; At 10.38; IICo 1.21; IJo 2.20,27). Esta expressão nos faz
lembrar o ato da consagração dos sacerdotes (Êx 40.13-15), dos profetas (IRs 19.16) e dos reis
(ISm 10.1 e 16.13), através da santa unção (Êx 30.23-33), no tempo do Antigo Testamento. O
crente no Novo Testamento é sacerdote e rei (IPe 2.9; Ap 1.6) e para ele Deus tem preparado
uma unção especial, o batismo com o Espírito Santo (IICo 1.20).
d) Revestimento de poder (Lc 24.49), fala que a principal finalidade do batismo é o
recebimento de poder (At 1.8). Aqui não se trata de poder intelectual ou físico, mas do poder de
Deus. Isso nos faz lembrar o pedido que Eliseu fez a Elias, que lhe desse porção dobrada do seu
espírito (IIRs 2.9).
e) Selo da promessa (Jo 6.27; IICo 1.22; Ef 1.13 e 4.30). A palavra “selo” é aplicada em
vários sentidos, que também explicam a bênção do batismo com o Espírito Santo.
 Selo fala de propriedade. Jesus sela a propriedade que comprou (ICo 6.19-20; Ef 1.13).
 Selo fala de valor autenticado. O decreto da salvação (Ef 4.30) e o valor das promessas
divinas estão seladas pelo Espírito Santo (IICo 1.20-22).
 Selo fala de proteção. Pilatos o usou (Mt 27.66); o rei Dario também (Dn 6.17 compare
com Ap 7.3 e 9.4). O selo do Espírito Santo é um sinal de proteção por parte daquele que nos
selou (IICo 1.22).
2. A EVIDÊNCIA DO BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO
O Espírito Santo, antes do Pentecostes, havia descido sobre: João Batista (Lc 1.17); Isabel
(Lc 1.41); Zacarias (Lc 1.67); Simeão (Lc 2.25) etc., porém nenhuma vez é mencionada a
manifestação especial ligada à experiência narrada em Atos 2.
2.1. No dia do Pentecoste o Espírito Santo veio acompanhado de um sinal externo. A
Bíblia diz: “E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem” (At 2.4). Foi realmente um milagre.
Embora essas línguas fossem desconhecidas por eles, o povo que os ouviu disse: “ouvimos cada
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um na nossa própria língua em que somos nascidos” (At 2.8). Havia acontecido aquilo que Jesus
dissera “falarão novas línguas” (Mc 16.17).
2.2. O falar em línguas deu aos discípulos a certeza de que realmente haviam recebido
aquilo que o Pai prometera. As outras evidências que acompanharam o batismo com o Espírito
Santo: alegria, zelo pelas almas, conhecimento da Palavra etc., não lhes podiam ter dado tal
certeza, porque antes do batismo várias vezes já as haviam experimentado.
2.3. A mesma evidência continuou a acompanhar todos os que recebiam o batismo
com o Espírito Santo. Podemos verificar isto observando as referências registradas em Atos:
a) At 2.4. Todos falaram línguas;
b) At 8.17. Todos receberam o sinal, pois Simão “viu que pela imposição das mãos dos
apóstolos, era dado o Espírito Santo” (At 8.18);
c) At 9.17. Paulo disse: “falo mais línguas do que vós todos” (ICo 14.18);
d) At 10.45-46. Todos falaram em línguas na casa de Cornélio;
e) At 19.6. Todos falaram em línguas;
f) Através dos tempos, Jesus tem continuado a batizar com o Espírito Santo, e os que o
têm recebido têm falado em novas línguas.
2.4. O falar em novas línguas não é somente uma evidência, é também uma grande
bênção. A Bíblia diz: “o que fala em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo” (ICo 14.4). Aqui
se trata do descanso, do refrigério que Deus prometeu (Is 28.11-12). Até Pedro falou do
“refrigério pela esperança do Senhor” (At 3.19). “O que fala em língua estranha não fala aos
homens, senão a Deus” (ICo 14.2). As novas línguas constituem uma “linha direta” para Deus!
Além disso, são uma força extraordinária para a vida de oração (ICo 14.15). O crente então ora
em espírito (Rm 8.26). O que fala em línguas “dá bem as graças” (ICo 14.17). Devemos observar
que a Bíblia ensina que falar línguas não é falar aos homens, senão a Deus (ICo 14.2). Porém, se
houver interpretação, a igreja é edificada (ICo 14.5,27).
3. A FINALIDADE DO BATISMO COM O ESPIRITO SANTO.
3.1 A finalidade principal do batismo com o Espírito Santo é o recebimento de poder.
Foi sobre este poder que Jesus falou antes de deixar os seus discípulos (Lc 24.49). Este poder era
a maior necessidade deles (At 1.8).
3.2 O batismo com o Espírito Santo solucionou problemas que surgiram na vida dos
apóstolos com a morte de Jesus:
a) O medo que havia se apoderado deles, a ponto de evitarem o público e ficarem atrás de
portas fechadas (Jo 20.19,26) desapareceu.
b) A fraqueza que se apoderara deles também desapareceu. Receberam uma coragem
maravilhosa para resistir às perseguições e proibições que encontraram (At 4.16-21,33; 5.2933,41,42).
c) A inatividade em que se achavam desde a morte de Jesus acabou. O Espírito Santo os
impulsionou de modo irresistível para evangelizar (At 4.33; 5.42 etc.).
3.3 A experiência do batismo com o Espírito Santo, no tempo dos apóstolos, era
comum no meio dos crentes. Não era raro alguém ser batizado. No livro de Atos podemos
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observar que em todas as ocasiões em que se fala sobre o recebimento do batismo com o Espírito
Santo sempre se diz “todos o receberam” (At 2.4; 8.14-17; 10.41-46 e 19.1-6).
4. O BATISMO COM O ESPIRITO SANTO É A MAIOR NECESSIDADE DO
CRISTIANISMO HOJE
A maior necessidade de cada homem do mundo é receber Jesus como seu Salvador. Mas a
maior necessidade de CADA CRENTE é receber o batismo com o Espírito Santo e viver nesse
poder. Esta bênção pertence a todos os crentes em todos os tempos. A Bíblia diz: “Porque a
promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos
Deus nosso Senhor chamar” (At 2.39). Se no tempo dos apóstolos havia necessidade de receber
poder, a situação hoje não mudou em nada.
a) A bênção é para todos, porque a Palavra de Deus não mudou! As promessas de
Deus são válidas para todos os tempos, sejam promessas de salvação, de perdão, de resposta às
orações. Por isso está em pleno vigor a promessa do batismo com o Espírito Santo: “Porque eu,
o Senhor, não mudo” (Ml 3.6).
b) O batismo com o Espírito Santo é para todos, porque os homens de hoje são iguais
aos do tempo dos apóstolos, suas necessidades, fraquezas e problemas são iguais. Como o
batismo com o Espírito Santo os ajudou, ainda hoje ajuda os que o recebem.
c) Esta bênção é necessária porque o poder do maligno também não mudou, nem
ficou mais brando. Ao contrário, a Bíblia diz que nos últimos dias o inimigo “tem grande ira,
sabendo que já lhe resta pouco tempo” (Ap 12.12). Nos tempos do fim o poder das doutrinas dos
demônios aumentará (ITm 4.1). Assim como os discípulos resistiram e venceram as forças do
mal, pelo poder do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais que os acompanhavam
(At 8.9-12; 18.23; 13.8-12; 16.16-18 e 19.13-17), do mesmo modo os crentes de hoje têm a
mesma necessidade de poder.
d) Precisamos desse poder hoje, porque os Atos dos Apóstolos e toda a história da Igreja
afirmam que onde quer que o Espírito Santo tenha sido derramado, aí se tem manifestado
despertamento para salvação de muitas almas. É esta necessidade que predomina no nosso
tempo. É por isto que a única solução para hoje é SER CHEIO DO ESPÍRITO SANTO.
5. BÊNÇÃO CONSERVADA ATRAVÉS DE CONTÍNUA RENOVAÇÃO
5.1 A renovação é uma operação do Espírito Santo. O mesmo Espírito que acendeu o
fogo é também poderoso para mantê-lo aceso (Rm 12.2; IICo 4.16; Ef 4.23; Cl 3.10). Importa
somente sentir a necessidade de renovação e pedir: “Aviva Senhor...” (Hc 3.2). A Bíblia
promete: “os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças” (Is 40.31). “Deus renova” (Jó
33.25; Sl 103.5). As mãos do Senhor se estendem e “raios brilhantes saíam da sua mão” (Hc
3.4). O júbilo é renovado (Sl 51.12; 85.6).
5.2 A Bíblia fala da possibilidade da bênção do batismo com o Espírito Santo
permanecer sobre os crentes. João viu que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e repousou
sobre Ele (Jo 1.32-34). Jesus recebeu este poder (Lc 3.22), e logo depois passou 40 dias no
deserto, onde foi tentado pelo Diabo (Lc 4.1-13), mesmo assim voltou cheio do Espírito Santo
(Lc 4.14). Paulo não somente recebeu o batismo com o Espírito Santo (At 9.17), mas
experimentou também a renovação contínua do Espírito Santo (At 9.22; 13.4; 27.23). A mesma
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coisa se deu com o apóstolo Pedro, que até o fim da sua vida permaneceu aquecido pela bênção
que recebera no dia de Pentecoste (IIPe 1.12-15; 3.1; Ap 2.4). A palavra de Deus em Lv 6.13 se
cumpre também neste sentido: “O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará!”
Amém!
CONCLUSÃO
É evidente que o plano de Deus é que todos os crentes recebam o batismo com o Espírito
Santo, porque Deus prometeu essa bênção a “tantos quantos Deus nosso Senhor chamar” (At
2.39). Quando Jesus ensinou sobre o recebimento desta bênção, usou uma parábola, dizendo que
assim como um Pai dá pão para o seu filho, assim também dará “o Pai celestial o Espírito Santo
àqueles que lho pedirem” (Lc 11.13). Esta bênção é tão necessária como o pão! Não pode haver
dúvidas sobre a vontade de Deus de nos dar o batismo com o Espírito Santo.

***************

A SANTIFICAÇÃO DO CRENTE
“Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor” (Hb 12.14).
“Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação” (ITs 4.3).
A santificação é, em primeiro lugar, a continuação da obra da salvação na vida do
crente. A Bíblia diz: “Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus
Cristo” (Fp 1.6).
Essa “boa obra” começou quando recebemos Jesus como nosso Salvador (Jo 1.12). Ele
entrou na nossa vida (Gl 2.20; Ap 3.20; e nós morremos para o mundo (Cl 3.1-3) e nos tornamos
participantes de uma nova natureza (IIPe 1.4). “Tudo se fez novo!” (IICo 5.17). A mesma obra é
agora aperfeiçoada pela santificação, através da qual Deus faz com que a nova natureza recebida
pela salvação domine a velha natureza, para que a carne não tenha mais ocasião (Gl 5.13). Assim
Jesus fica formado em nós (Cl 4.19) e nos tornamos com o Senhor um mesmo espírito (ICo
6.17). João Batista se expressou sobre isto: “É necessário que ele cresça e que eu diminua” (Jo
3.30). Desta maneira, a vida de Jesus se manifestará em nossa carne mortal (IICo 4.10-11; Gl
2.19), e isto terá influência santificadora em toda a nossa maneira de viver (IPe 1.15-16). A
nossa vida se tornou agora honesta em todos os detalhes (ITs 4.12) e com padrão moral elevado
(ITs 4.3-4).
I – TRÊS ELEMENTOS DA SANTIFICAÇÃO
1. SEPARAÇÃO DO MAL. A Bíblia diz: “E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou
santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus” (Lv 20.26). Paulo destaca este sentido da
santificação na sua Carta aos Coríntios, mostrando a necessidade de deixarmos o mal (IICo 6.1416), e nos apartamos de tudo que é imundo (IICo 6.17), para sermos de Deus (IICo 6.16) e
sermos recebidos como filhos do Senhor Todo-poderoso (IICo 6.18). Nesta separação do mal, o
61

crente resolve, de coração, entregar a Deus tudo o que na sua vida ainda pertence ao pecado e ao
mundo, para ser purificado e agradar a Deus (IICo 7.1 e 5.9; Ef 5.10). Assim “se aparta do mal
para fazer o bem” (Sl 34.14; 37.27; IPe 3.11). Isso é um processo, pois Deus vê essa atitude do
crente e continua purificando-o, libertando-o, aperfeiçoando-o e santificando-o no temor de Deus
(IICo 7.1). Ele é transformado em sua maneira de viver (IPe 1.15-16). Assim “a justiça da lei se
cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito” (Rm 8.4). O crente
é agora “carimbado” pelo sinete da santificação. Esta é a promessa de Jesus ao vencedor:
“Escreverei sobre ele o meu nome” (Ap 3.12).
2. SEPARAÇÃO PARA DEUS. Aquela vida que foi separada do mundo, fica agora
entregue a Deus, para pertencer a Ele, para servi-lo. Jesus disse: “Por eles me santifico a mim
mesmo, para que, também eles sejam santificados na verdade” (Jo 17.19), isto é, Ele entregou a
sua vida pura e perfeita a Deus, para servir à causa gloriosa da nossa salvação. Este aspecto da
santificação é muito importante. As nossas vidas já pertencem a Deus, porque fomos comprados
por Ele por bom preço (At 20.28; ICo 6.19-20; IPe 1.18-19). “Foi por isto que morreu Cristo e
tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos” (Rm 14.9) e para que os que
vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu (IICo 5.15). Pela
santificação, o crente se entrega voluntariamente a Deus (Pv 23.26; Rm 12.1-2; IICo 8.5) e “dá a
Deus o que é de Deus” (Mt 22.21), pondo-se à disposição do Senhor (Rm 6.19). Ele pode de
coração dizer: “O meu amado é meu, e EU SOU DELE” (Ct 2.16; Ml 3.17; At 27.23).
3. REVESTIMENTO DA PLENITUDE DE CRISTO. A mesma vida que foi sepadada do
mundo e entregue a Deus, fica cheia da plenitude de Deus (Ef 3.19) e “enriquecida da plenitude
da inteligência para conhecimento do mistério de DEUS-CRISTO” (Ef 1.23; Cl 2.2).
Quando Moisés consagrou a Deus o tabernáculo, que havia feito conforme o modelo
recebido, Deus permitiu que esse tabernáculo fosse cheio da sua glória (Êx 40.34-36). Deus
também agora deseja que nós, pela obra santificadora, recebamos “da sua plenitude e graça
sobre graça” (Jo 1.16). Assim o crente é transformado de glória em glória pelo Espírito do
Senhor (IICo 3.18).
II – TRÊS ASPECTOS DA SANTIFICAÇÃO
1. POSlCIONAL. A nossa posição como santos em Cristo: “O qual para nós foi feito por
Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção” (ICo 1.30). A Bíblia diz: “Eis aqui venho,
para fazer, ó Deus, a tua vondade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade
temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo” (Hb 10.9-10). Assim a nossa
santificação é preparada por meio de Cristo, pelo seu precioso sangue (Hb 13.12).
2. EXPERIMENTAL. Quando a santificação preparada por Cristo é posta em prática na
maneira de viver do crente. Enquanto o crente, pela justificação, é declarado justo pelos méritos
de Jesus (Rm 3.24-25) é aperfeiçoado numa experiência progressiva (IICo 7.1) e transformado
de glória em glória (IICo 3.18) assim a vida do cristão vai brilhando mais e mais (Pv 4.18) e
mais e mais vai amadurecendo e se aperfeiçoando.
3. FINAL. Acontecerá quando Jesus vier nas nuvens. Enquanto o crente viver neste mundo,
continuará desejando ser aperfeiçoado através da santificação. Nunca chega a um ponto que sinta
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já ter alcançado tudo aquilo que Deus tem preparado para ele. Por isto, sempre sente necessidade
de buscar mais as “coisas que estão adiante”, “querer avançar para alcançar o alvo” (Fp 3.1314). Quando Jesus se manifestar na sua vinda, nós também nos manifestaremos com ele em
glória (Cl 3.4). Então teremos chegado ao final da santificação “porque assim como ele é o
veremos” (IJo 3.2) e receberemos “a imagem celestial” (ICo 15.48), porque Ele “transformará
o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso” (Fp 3.21). Diante de tudo isso,
só nos resta dizer: “Amém, vem Senhor Jesus!” (Ap 22.20).
III – COMO O HOMEM PODE EXPERIMENTAR A SANTIFICAÇÃO
A Bíblia afirma categoricamente que a santificação é obra de Deus. “O Deus de paz vos
santifique em tudo” (ITs 5.23). Assim como a salvação vem de Deus (Ap 7.10), também a
santificação vem de Deus que nos deu a Cristo “o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e
justiça, e SANTIFICAÇÃO, e redenção” (ICo 1.30). Importa observarmos que a santificação, de
certo modo, também depende da cooperação do homem, porque ele precisa aceitar aquilo que
Deus preparou para ele. Por isto a Bíblia também diz: “Quem é santo, continue a santificar-se”
(Ap 22.11). Vejamos os dois lados da santificação:
1. DEUS É QUEM SANTIFICA (ITs 5.23). No conceito de muitos, a salvação vem de
Deus, mas a santificação é um produto da força da vontade própria e do poder pessoal do crente.
Os que pensam assim, quando não alcançam o resultado almejado, desanimam e dizem que não é
possível alguém ser santificado neste mundo! Porém, a Bíblia ensina que Deus é quem nos
santifica. Quais são os meios pelos quais Deus nos santifica?
a) Deus nos santifica PELO SEU FILHO, o qual Ele nos deu não somente para sermos
salvos da perdição (Jo 3.16), mas também para, por meio dele, sermos santificados (Jo 17.19).
Foi para isto que Jesus se entregou por nós (Ef 5.25-27). O sangue precioso purifica o pecador
dos seus pecados (Ef 2.13; Cl 1.14) e opera a santificação (Hb 10.14-15 e 13.12),
proporcionando ao crente uma detalhada purificação (Ap 22.14). Pelo poder da cruz, podemos
nos identificar com a morte de Jesus, de tal maneira que o nosso velho homem seja crucificado
com Cristo (Rm 6.6; Gl 2.20) porque “se um morreu por todos, logo todos morreram” (IICo
5.14).
b) Deus também nos santifica pelo PODER DO ESPÍRITO SANTO que Ele nos tem dado
(Lc 24.49). A Bíblia diz: “Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a
verdade” (Jo 16.13). Isto também significa que o Espírito Santo guia o crente na busca da
santificação (IITs 2.13). Nisto ele opera como uma luz que ilumina (Ef 5.13) e como um fogo
que queima a impureza (Is 6.4-7; Ml 3.3). O Espírito Santo ajuda o crente a subjugar a sua carne
diante da vontade do Senhor (Gl 5.16-18,25) e vivifica a palavra de Deus (Jo 6.63), a qual dita as
normas que o crente deve seguir (Ef 4.1,2; Cl 1.9-11; ITs 4.1-3). É esta operação do Espírito
Santo que explica porque o despertamento pentecostal, desde o seu início, tem sido um
movimento de vida santificada.
c) Deus santifica o crente pela sua SANTA PALAVRA (ITm 4.5), que é poderosa (Hb 4.12)
e possui em si poder purificador (Jo 15.3; Ef 5.26), que opera ensinando, corrigindo e instruindo
em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra
(IITm 3.16-17). A Palavra de Deus também opera como um prumo que mostra a posição do
homem diante da vontade divina (Am 7.7-8). Ela se torna um verdadeiro fortificante que prepara
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o crente na sua luta contra o maligno: “Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a PALAVRA
DE DEUS está em vós, e já vencestes o maligno” (IJo 2.14). Assim ela ajuda o crente a resistir ao
pecado (Sl 119.11,17) e o torna resistente a todos os ventos de doutrina (Ef 4.14-15).
2. A PARTICIPAÇÃO DO HOMEM NA SANTIFICAÇÃO. “Quem é santo, continue a
santificar-se” (Ap 22.11). Em que sentido o homem pode santificar-se? A santificação é uma
obra que Deus faz pelo Espírito Santo na vida do crente, que se aperfeiçoa à medida que o crente
a aceita. Na aceitação é que aparece a participação do homem na sua santificação. O crente deve
aceitar aquilo que Deus quer fazer para santificá-lo; deve separar-se do mundo e entregar-se
inteiramente a Deus; deve buscar a Deus em oração, porque Jesus disse: “Qualquer que pede
recebe, e quem busca acha” (Lc 11.10). É pela oração e pela aceitação que o crente participa da
sua santificação: “porque toda criatura de Deus é boa... e pela palavra e pela oração é
santificada” (ITm 4.4-5). Quando o crente sente a operação do Espírito Santo e da Palavra de
Deus sobre si, recebe pela fé a santificação.
IV – BÊNÇÃOS QUE ACOMPANHAM A SANTIFICAÇÃO
As bênçãos da santificação são grandes, palpáveis e trazem transformação de vida e
amadurecimento espiritual para o crente, de tal modo que se pode distinguir a diferença entre os
que aceitam a obra santificadora de Deus e os que não aceitam.
1. A SANTIFICAÇÃO PROMOVE CRESCIMENTO ESPIRITUAL. Ela faz com que o
crente viva em comunhão íntima com Jesus (Mt 5.8). Aquele que tem um testemunho de vida
que agrada a Deus também andará com ele (Gl 5.22; Hb 11.5). Nesta comunhão com Deus há
delícias e alegria (Sl 16.11), pois logo que o fermento tiver sido tirado, começará a festa (Pv
15.15; ICo 5.8). Tudo isto promove o crescimento espiritual (Sl 84.7; Pv 4.18; Rm 1.17; IICo
3.18).
2. A SANTIFICAÇÃO DÁ LUGAR À OPERAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NA VIDA DO
CRENTE. Pela santificação a fé torna-se mais forte, porque “o mistério da fé” é guardado em
uma pura consciência (ITm 3.9). Isto beneficia a operação do Espírito Santo, porque Ele opera
de acordo com a fé: “Aquele que dá o Espírito e opera maravilhas entre vós, fá-lo pelas obras
da lei ou pela pregação da fé?” (Gl 3.2-5). É por isto que Deus ordenou: “Santificai-vos, porque
amanhã farei maravilhas” (Js 3.5). Ele disse a Moisés: “Vai ao povo e santifica-os... estejam
prontos... porquanto no terceiro dia O SENHOR DESCERÁ” (Êx 19.10-11); “o puro de mãos irá
crescendo em força” (Jó 17.9). “Onde os vestidos são alvos, ali não faltará óleo sobre a
cabeça” (Ec 9.8). “O que ama a justiça e aborrece a iniquidade será ungido pelo Senhor” (Hb
1.9).
3. A SANTIFICAÇÃO PREPARA O CRENTE PARA SER USADO POR DEUS

a) Deus usa aquele que se purifica (IITm 2.21-22); “Ele o torna perfeito e perfeitamente
instruído para toda a boa obra” (IITm 3.17). Por isto diz a Palavra de Deus: “purificai-vos, os
que levais os vasos do Senhor” (Is 52.11). Pela santificação o crente tem a condição de ser um
instrumento de Deus diante do povo, porque por ela apresenta um bom testemunho (Mt 5.16; IPe
2.11), um verdadeiro adorno (Tt 2.10; IPe 3.4-5), que o torna considerado por todos (veja Gn
23.6) e é por todos aceito (ISm 2.26; Rm 14.18).
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b) Aquele que vive em santificação tem autoridade diante do Diabo e dos demônios
(Jo 14.30). A justiça é como uma couraça na luta contra as hostes da maldade (Ef 6.11-14).
Porém, quando um crente não tem vitória na sua vida, é derrotado na luta contra o mal (Js 7.13).
c) A santificação prepara o crente para a vinda de Jesus. A Bíblia diz: “Segui a paz
com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor” (Hb 12.14). A santificação é a
veste espiritual da noiva de Jesus (Ap 22.7-8). Por meio dela somos plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo (ITs 5.23; IIPe 3.14). Com as suas
vestes branqueadas, o crente tem direito à árvore da vida, e pode entrar na cidade pelas portas
(Ap 22.14).

***************
FINANÇAS NA IGREJA
Neste estudo veremos as contribuições e a administração financeira na igreja primitiva, e a
orientação que a Bíblia dá sobre este assunto. Já no Antigo Testamento foram dadas detalhadas
instruções sobre a responsabilidade do povo de Deus com as despesas do culto. No Novo
Testamento temos muitas palavras, tanto de Jesus como dos apóstolos, concernentes à maneira
como este importante assunto deve funcionar na igreja.
1. A EXPERIÊNCIA DA SALVAÇÃO DÁ AO CRENTE UM GRANDE PRAZER
EM CONTRIBUIR
1.1 Pela salvação nos tornamos participantes da natureza divina (IIPe 1.4), comunhão
essa que desperta no crente a vontade de participar também da responsabilidade financeira da
obra de Deus. Vemos isto na pessoa de Zaqueu, o publicano. Logo após a salvação ter entrado na
sua alma, ele quis dar uma parte de seus bens aos pobres (Lc 19.8-9). A mesma graça que opera
a salvação na vida do crente (Ef 2.7-8) desperta nele a vontade de contribuir (IICo 8.1-5).
1.2 A salvação livra o crente da avareza, que é uma forma de idolatria (Ef 5.5). Jesus
deu uma séria advertência contra a avareza (Lc 12.15), pecado muito perigoso, pois é a raiz de
todos os males (ITm 6.9-10). O dinheiro deve ser o nosso servo, nunca o nosso senhor. Aquele
que deixa que o dinheiro o domine, jamais terá sossego (Ec 5.8). Mas os que crucificam a sua
velha natureza com Cristo (Gl 2.20), livram-se da avareza e têm prazer em contribuir. Convém
observar que quanto mais uma pessoa for santificada, tanto mais ela gosta de contribuir. Por
outro lado, pode-se notar que os avarentos raramente dão um bom testemunho na vida diária.

2. CARACTERÍSTICAS DAS CONTRIBUIÇÕES NA IGREJA PRIMITIVA
A contribuição na igreja primitiva não era feita conforme a cabeça de qualquer um, mas
seguia um método padrão. Vejamos:
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2.1 A contribuição era um coisa ordenada. A Bíblia diz: “No primeiro dia da semana”
(ICo 16.2). Assim a contribuição era feita “não por necessidade” (IICo 9.7), isto é não se
contribuía só quando havia uma necessidade especial na igreja, mas metódica e regularmente.
2.2 A contribuição abrangia “cada um” (ICo 16.2) e não somente uma parte da igreja.
Seria um prejuízo muito grande para um crente ser privado desse privilégio, dessa fonte de
bênçãos que é cooperar, contribuindo para o progresso da obra de Deus.
2.3 A contribuição era coisa voluntária. “Davam voluntariamente” (IICo 8.3). Tudo na
obra de Deus é feito na base da voluntariedade (Fm 14). Embora reconhecendo que a Bíblia
realmente ordena sobre a maneira como devemos contribuir (ICo 16.1), isso não nos afasta da
voluntariedade. Tudo o que Deus ordena fica escrito nas tábuas do coração do crente (Hb 8.10;
Ez 36.37), e por isso mesmo o crente deseja obedecer (Rm 6.17) também quanto ao contribuir
conforme decide em seu coração (IICo 9.7).
2.4 A contribuição era proporcional, isto é, conforme a prosperidade de cada um (ICo
16.2). Observemos que a contribuição não era uma taxa fixa, uma mensalidade de sócio,
estabelecido por uma diretoria. Ela era uma coisa muito mais maravilhosa. Foi o próprio Deus
que no princípio ensinava os seus fiéis a pagarem o dízimo, o que realmente representa uma
contribuição proporcional à prosperidade de cada um. Haja vista que Abraão pagou o dízimo de
tudo (Gn 14.17-27) e também Jacó (Gn 28.22) pagou o dízimo. Mais tarde Deus ordenou que
esta prática entrasse na lei (Lc 27.30). Também no Novo Testamento a igreja continua a praticar
esta forma de contribuição, que Deus estabeleceu muito tempo antes da lei, e o próprio Jesus
ratificou (Mt 23.23) e os apóstolos ensinaram (IICo 9.6-11; ICo 9.7-14). O dízimo põe o
multimilionário e a pessoa mais pobre na igreja em pé de igualdade diante de Deus. Pagando os
dízimos da sua renda, ambos estão dando a mesma coisa e receberão recompensa, não pela
quantia que pagaram, mas pela fidelidade em obedecer a Deus.
2.5 A contribuição era entregue à Igreja (ICo 16.2) na qual se fazia a coleta. A Bíblia
diz: “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro” (Ml 3.10). A casa de Deus é a igreja (ITm
3.15), onde Deus coloca aquele que ele escolheu para administrar também esta parte.
2.6 A contribuição dos crentes em Jerusalém é um exemplo para nós. A Bíblia fala que
os crentes em Jerusalém vendiam as suas propriedades, e punham o valor delas aos pés dos
apóstolos (At 4.36-37; 5.1-2). Convém observar que não existia nenhuma ordem de Deus que os
obrigasse a fazer isso (At 5.4). Também não temos exemplo de que isso acontecia em outras
igrejas. Isso nos dá a entender que esse caso foi uma direção especial para aquela a de Jerusalém.
Pouco tempo depois, veio sobre os crentes ali uma dura perseguição e todos foram dispersos (At
8.1). Nessa ocasião os membros da igreja não possuíam qualquer imóvel em Jerusalém, e não
houve prejuízo para eles, quando foram dispersos, mas antes “iam por toda a parte anunciando
a Palavra” (At 8.4). Mais tarde Jerusalém foi sitiada pelas tropas de Roma. Deus, conforme a
profecia (Mt 24.16-20) e antes da destruição da cidade, salvou os crentes do cerco, e eles não
tiveram impedimento de sair, pois não possuíam mais nada ali.
3. A FINALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO TORNOU-A UM IMENSO PRAZER
Quando Deus ordenou que os dízimos fossem trazidos à casa do tesouro (Ml 3.10), que é a
igreja do Deus vivo (lTm 3.15), deu a entender que era para pagamento das despesas gerais da
igreja.
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3.1 No Antigo Testamento o culto a Deus era sustentado pelos dízimos.
Deus havia separado uma tribo para si (Nm 3.45), para que ministrasse na tenda (Nm
18.23). Por ordem divina, a tribo de Levi não tinha herança na terra de Canaã, mas em lugar
disso, Deus determinou que os dízimos das outras tribos lhes fossem dados (Nm 18.20-24).
Assim, os dízimos sustentavam todos os levitas e suas famílias, e ainda pagavam todas as
despesas do culto (Ne 10.39; Dt 12.19; 14.27-29). Enquanto Israel vivia em obediência diante de
Deus, esta prática nunca falhou, mas em tempos de decadência na vida espiritual não funcionava,
trazendo grave prejuízo para a manutenção do culto (Ne 13.10). Quando o povo experimentava
uma renovação, tudo voltava à normalidade (Nm 13.11-12).
3.2. No tempo da igreja primitiva, as contribuições representavam a base do sustento
da obra evangelizadora. Deus havia ordenado: “Os que anunciam o evangelho, que vivam do
evangelho” (ICo 9.14). As contribuições tornaram possível manter os obreiros que abriram
trabalhos em terras estranhas (Fp 4.16-18; IICo 11.8-9). É um grande privilégio saber que a
nossa contribuição é transformada em subsídio para a evangelização.
4. RESPONSABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Já observamos que os dízimos eram trazidos à casa de Deus, que é a igreja (lTm 3.15);
Deus colocou os seus ministros “sobre a sua casa” (Mt 24.45), mas isso não significa que os
ministros tenham de ficar com o dinheiro sob os seus cuidados. Jesus mesmo não cuidava do
dinheiro, mas tinha um tesoureiro, a quem dava ordens (Jo 13.29). Assim também Paulo tinha,
na sua administração, pessoas escolhidas nas igrejas que o ajudavam (IICo 8.19), ele queria
evitar tudo que desse margem a alguém comentários maldosos (IICo 8.20). Paulo zelava pelo
que era honesto (IICo 8.21), para que jamais aparecesse alguma forma de torpe ganância (IPe
5.2). Ele fez tudo para que a sua administração fosse bem aceita pelos crentes (Rm 15.31) e que
o povo pudesse dar glória a Deus por ela (IICo 9.13).
5. O APÓSTOLO PAULO ESTIMULOU AS IGREJAS A CONTRIBUIR
É muito instrutivo ler no Novo Testamento sobre as diferentes maneiras que Paulo usava
para estimular as igrejas a contribuir.
5.1. Paulo comunicava aos irmãos sua alegria com as igrejas que contribuíam (IICo
8.1-5), e como eles davam as suas contribuições com alegria (IICo 8.7).
5.2 Paulo mostrava Jesus como o nosso exemplo (IPe 2.23), também nisso, pois Ele, que
era rico, se fez pobre por nós (IIJo 8.7).
5.3 Paulo ensinava que o Senhor pode nos dirigir também na contribuição, e assim o
crente pode dar “conforme propôs em seu coração” (IICo 9.7).
5.4 Paulo queria que a própria igreja pudesse participar dos planos administrativos
(IICo 8.10-11). A igreja sempre é estimulada quando toma conhecimento daquilo que se
pretende realizar.
5.5 Paulo tomava cuidado para que sempre houvesse muita prudência na
administração. Para isso, fazia tudo para evitar desperdício (IICo 8.13; 11.9).
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A CEIA DO SENHOR - UMA ORDENANÇA DE CRISTO
A CEIA DO SENHOR FOI INSTITUÍDA POR JESUS NA NOITE EM QUE FOI
TRAÍDO (ICo 11.23). Primeiro Ele celebrou a páscoa junto com os seus discípulos (Mt 26.26).
Nunca antes havia sido comemorada a páscoa de modo tão solene e tão histórico como desta vez,
pois estava presente o verdadeiro Cordeiro de Deus (IJo 1.29), que é “a nossa Páscoa” (ICo
5.7), que agora estava prestes a ser imolado por nós, para nos livrar da escravidão do “Egito” de
Satanás, e para vivermos na “Canaã” das promessas de Deus.
Depois de cear, Jesus instituiu a Ceia (Mt 26.26; Mc 14.22), que é um ato comemorativo da
sua morte. Jesus disse: “Fazei isto em memória de mim” (Lc 22.19; ICo 11.24). Desta maneira, a
celebração da Ceia não é simplesmente um rito ou uma cerimônia de pouca significação, mas
uma ordem divina, que deve ser considerada e mantida e que traz maravilhosas bênçãos.

O QUE É A CEIA DO SENHOR E O QUE ELA NÃO É. Tem havido muita
controvérsia sobre o significado da Ceia do Senhor. Duas interpretações errôneas são:
a) Os que ensinam que a Ceia é um ato que proporciona automaticamente o perdão dos
pecados para aqueles que dela participam. É bem verdade que na Ceia comemoramos a morte de
Jesus, que nos trouxe perdão dos pecados (Mt 26.26), porém, está escrito que os que tomarem
parte dela devem fazê-lo dignamente (ICo 11.27-28) isto é, devem tomar parte já com os seus
pecados perdoados. Senão, o ato poderá até trazer para o participante julgamento e condenação
(ICo 11.29-32);
b) Há outros que ensinam a doutrina da transubstanciação do pão e do vinho, isto é, que
esses elementos após terem sido abençoados são transformados, tornando-se carne e sangue real
de Jesus. Esta doutrina está inteiramente destituída de apoio bíblico. Jesus morreu “uma vez por
todos” (Rm 6.10) e como ressuscitado “já não morre” (Rm 6.9). Sendo assim, é um absurdo
ensinar que Jesus em cada Ceia é crucificado de novo. Pelo contrário, Ele está assentado à destra
do Pai (Cl 3.1), mas pelo Espírito Santo está presente, pessoalmente, abençoando os
comungantes, porém não no pão e no vinho transformados em seu sangue e carne real.
SIGNIFICADO DOS DOIS ELEMENTOS DA CEIA: O PÃO E O VINHO
a) O pão simboliza, conforme a palavra de Jesus, o corpo de Cristo (Mt 26.26). O partir do
pão simboliza Jesus “o qual nos foi dado” (Lc 22.39) na sua morte, quando foi partido por nós;
b) O vinho, o suco da uva (Dt 32.14), simboliza o sangue de Jesus, quando na sua morte na
cruz foi derramado para a remissão dos nossos pecados (Mt 26.28).
SIGNIFICADOS DO ATO DA CEIA DO SENHOR
a) A Ceia é um ato comemorativo da morte de Jesus. A Ceia não lembra somente o
sofrimento, mas também a vitória de Jesus. Na Ceia podemos olhar para trás, lembrando-nos da
morte expiatória do Senhor; olhamos também para o presente, onde podemos verificar que o
Gólgota ainda tem poder, pois Cristo ressuscitou, e está presente, manifestando a sua graça nos
que creem na mensagem da cruz (ICo 2.5); e olhando também para o futuro, vemos que o dia da
sua vinda se aproxima, quando nós haveremos de celebrar a Ceia com Ele no reino dos céus,
porque Jesus disse: “anunciai a morte do Senhor até que venha” (ICo 11.26);
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b) A Ceia é um ato de fortalecimento espiritual. Somos salvos pela fé no sangue de Jesus
(Rm 3.25). Na Ceia o crente participa do corpo e do sangue do Senhor (ICo 10.10-11), coisa que
fortalece a sua fé. Na Ceia o crente anuncia a sua fé na morte do Senhor (ICo 11.26). Diante de
Deus, diante de seus irmãos, diante do mundo e até diante de Satanás, o crente testifica, pela sua
participação na Ceia, que crê de coração em Jesus que por ele foi crucificado. A Ceia não é,
dessa maneira, um ato de tristeza e lamentação, mas de alegria, porque Jesus, cuja morte
comemoramos, vive, está presente e está sendo adorado por nós. O poder de Deus para a cura dos
doentes se manifesta na Ceia, porque o cálice que abençoamos simboliza o sangue de Jesus, e a
Bíblia diz: “Pelas suas feridas somos sarados” (Is 53.5);
c) A Ceia é também um ato de comunhão entre os crentes. A nossa união na igreja está
simbolizada na Ceia. A Bíblia diz: “nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque
todos participamos do mesmo pão” (ICo 11.17). “Somos um em Cristo” através da sua morte;
d) A Ceia é também um ato de esperança, porque Paulo disse que na Ceia anunciamos a
morte do Senhor até que venha (ICo 11.26). Em cada Ceia encontramos também a mensagem de
que o dia se aproxima! Jesus virá, e então haveremos de participar da grande Ceia nos céus (Mt
26.29).
QUEM PODE PARTICIPAR DA CEIA
A Ceia é “a mesa do Senhor” (ICo 10.31) e por isto é o próprio Jesus que determina quem
pode participar da sua mesa;
a) Em primeiro lugar é um ato destinado aos salvos, cuja vida está em condições de
participar da mesa do Senhor (ICo 11.27-28);
b) A Ceia é para os que são batizados nas águas. A Ceia é um ato entregue à Igreja para
ser ministrado por Ele (At 20.7). Os crentes em Corinto se ajuntavam para participar desse ato
(ICo 11.20). A igreja em Jerusalém perseverava no partir do pão (At 2.42). Para pertencer à
Igreja é necessário ser batizado, pois o Batismo é a porta visível desse organismo;
c) É também necessário que aqueles que desejam participar da Ceia tenham as suas vidas
dignas diante de Deus. A Bíblia ordena, quanto aos membros da igreja que viviam em pecado,
que “com o tal nem ainda comais” (ICo 5.11). É uma obrigação da igreja julgar os que estão
dentro dela (ICo 5.12) e exercer a disciplina, para que aqueles que não são dignos não participem
da Ceia, desrespeitando a mesa do Senhor;
d) Pergunta-se: Judas Iscariotes participou ou não da Ceia? Conforme Mt 26.22-33; Mc
14.18-25 e Jo 13.26,27, parece que ele somente participou da celebração da páscoa e depois se
retirou. Porém, em Lc 22.22-24, afigura-se-nos que ele pelo menos estava sentado à mesa,
também na ocasião da Ceia. Sem responder taxativamente a esta pergunta, queremos dizer: Se
Judas chegou a participar da Ceia, então ele é uma séria advertência a respeito da maldição que
vem sobre os que, em sã consciência, tomam a Ceia indignamente, pois logo após a Ceia Satanás
entrou em Judas, ele traiu o Mestre e se enforcou (Jo 13.30; Mt 27.3-5; At 1.18).
Vamos dar glória a Jesus por este ato tão maravilhoso e zelar por ele, para que o Senhor
nos ajude no sentido de que a Ceia seja sempre um ato que conserve em nós viva a memória da
morte e da ressurreição de Cristo, o nosso Salvador!
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A ESTRUTURA DA IGREJA
A Bíblia fala da igreja como “a casa de Deus” (ITm 3.15). Isto nos faz pensar na sua
estrutura, que é um conjunto de partes que lhe dão sustentação. Sem uma estrutura segura a casa
pode cair. A estrutura da Igreja é de grande importância. Três coisas constituem essa estrutura,
sem as quais a Igreja não pode ser aquilo que Deus, o Grande projetista, planejou que fosse:
1- A Igreja de Deus é um povo tirado do mundo;
2- A Igreja tem, na Pessoa de Jesus Cristo, o seu absoluto centro;
3- Cada crente constitui uma parte integrante e responsável da Igreja.
I – A IGREJA DE DEUS É UM POVO TIRADO DO MUNDO
A parte principal na estrutura da igreja, e que lhe dá a razão de ser e de existir, é que ela
seja realmente constituída de um povo que tenha sido tirado do mundo, conforme a Palavra de
Jesus (Jo 15.19). Esta realidade é evidenciada pela própria palavra que o Novo Testamento na
sua língua original (grego) usa para igreja: EKKLESIA. Esta palavra é composta de duas outras:
EK, que significa para fora e KLESIS, que significa chamado. EKKLESIA aparece 115 vezes no
Novo Testamento com três significados distintos, porém sempre tratando de algo que é chamado
para fora.
1- A palavra ekklesia é usada três vezes para expressar uma assembleia da
comunidade grega, tanto a legal (At 19.39) como uma ilegal (At 19.32,40). No conceito legal, os
componentes da referida assembleia foram chamados do convívio da família e da sociedade para
constituírem aquela assembleia.
2- A palavra ekklesia é usada duas vezes para designar o Israel de Deus no Antigo
Testamento (At 7.38; Hb 2.13), exprimindo como Deus chamou Israel dentre todos os povos
para ser um povo seu (Dt 7.6-8).
3- A palavra ekklesia é usada 110 vezes para designar a Igreja do Deus vivo e revela
grandes e importantes verdades sobre esse organismo como um povo “chamado para fora":
 KLESIS, em relação à Igreja, nos faz pensar na chamada de Jesus aos pecadores perdidos
(Mt 9.13; Lc 19.10). Deus nos chama por sua soberana vocação (Fp 3.14) para comunhão com o
seu Filho Jesus Cristo (ICo 1.9);
 EK, para fora, evidencia que por esta chamada fomos tirados das trevas (Cl 1.13), do
mundo (Jo 15.19), e desta geração perversa (At 2.40);
 a finalidade desta “chamada para fora” é que sejamos o povo de Deus (IICo 6.14-18),
um povo especial, zeloso de boas obras (Tt 2.14), uma geração eleita, um sacerdócio real, uma
nação santa, um povo adquirido (IPe 2.9), um povo para o seu nome (At 15.14).
4- Convém salientar que somente quando a Igreja realmente é constituída de “um
povo tirado para fora” ela tem direito de ser chamada Igreja, no sentido do Novo Testamento.
II – JESUS É O CENTRO ABSOLUTO DA IGREJA
Uma outra coisa importantíssima, que faz parte da estrutura da Igreja, é que Jesus deve ser
o centro absoluto dela, conforme expressado em João 1.3: “sem Ele nada”. Foi Ele que
comprou a Igreja com seu sangue (At 20.28) e morreu para ser Senhor (Rm 14.9). Deus
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determinou: “Ele é a cabeça da Igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que
em tudo tenha a preeminência” (Cl 1.18).
A Bíblia usa vários símbolos que apontam de modo claro o lugar de destaque que Jesus
tem e deve ter na Igreja. Jesus ressuscitado é o mais importante na Igreja. É isto que a distingue
de qualquer outro tipo de sociedade ou entidade religiosa.
1- A Igreja como o Corpo de Cristo (Ef 1.22-23) é um símbolo que nos faz ver os que
pela salvação recebem uma nova vida (Ef 2.1,5) que é JESUS (Cl 3.4), o qual vive em nós (Gl
2.20), esses formam um organismo vivo; são um corpo cuja cabeça é o próprio CRISTO (Ef 1.2223) sendo Ele, assim o Salvador do seu próprio corpo (Ef 5.23). Como um corpo não pode existir
sem cabeça, a Igreja não tem nenhuma condição de subsistir sem Cristo, a sua cabeça.
2- A Igreja como um Templo (ICo 3.16) constitui um símbolo que apresenta os crentes
como “pedras vivas” (IPe 2.4-5), que são “edificados casa espiritual”, sobre o verdadeiro
fundamento que é Cristo, o Filho do Deus vivo (Mt 16.18), pois Ele é a Pedra (At 4.11; IPe 2.4)
sobre a qual todos os membros da Igreja, individualmente, estão fundados e edificados (Cl 2.7;
Ef 2.20), gozando a firmeza e a segurança que uma rocha proporciona (IPe 2.6-7) aos que sobre
ela se edificam (Mt 7.24). Este fundamento não pode ser substituído por outro (ICo 3.11), pois
nesse sentido qualquer outro tipo de fundamento é como areia, e uma casa edificada sobre a areia
cai (Mt 7.26-27).
3- A Igreja como um Rebanho (At 20.28) é um símbolo que aponta a necessidade da
atuação de Jesus como o Bom Pastor (Jo 10.11); como o Sumo Pastor (IPe 5.4); o Grande Pastor
das ovelhas (Hb 13.28), que ajunta as suas ovelhas dispersas e as conduz ao rebanho (Jo 10.16).
Sem pastor as ovelhas se espalham e se dispersam (Mt 9.36). Embora Jesus tenha muitos servos,
escolhidos para cooperarem com o Bom Pastor no apascentamento das ovelhas (IPe 5.1-3),
somente Ele (Jesus) continua sendo a única força unificadora da Igreja, que é o rebanho do
Senhor.
4- A Igreja como um castiçal é um símbolo que o próprio Jesus usou (Ap 2.1). O castiçal
usado no tabernáculo era uma coluna com pedestal e uma lâmpada, de onde saíam seis braços
(três de cada lado) com uma lâmpada em cada braço. A coluna com pedestal simboliza Jesus. Ele
mesmo disse: “Eu sou a luz do mundo” (Jo 8.12). Os braços que saem do lado da coluna
representam os crentes, os quais são ligados em Jesus, como as varas na videira (Jo 15.1-15); os
“braços” têm em Jesus o seu fundamento (ICo 3.11). Por estar ligado a Jesus, cada crente se
torna uma luz no mundo (Mt 5.14; Fp 2.15) evidenciando que sem Jesus não há nem castiçal
nem brilho!

III – CADA MEMBRO CONSTITUI UMA PARTE RESPONSÁVEL NA IGREJA
Quando Deus, desde a eternidade, projetou a Igreja, Ele determinou que cada crente tivesse
uma responsabilidade pessoal e definida na execução da grande obra que a ela foi confiada. Isto
é uma realidade que fica evidenciada de maneira prática, quando observamos que Deus deu a
cada membro da Igreja uma missão específica e definida. O apóstolo Paulo explica isso de modo
detalhado em ICo 12.12-31. Nenhum membro do corpo é sem importância, todos têm
responsabilidade na execução daquilo que cabe ao corpo fazer. A Bíblia fala da “justa
cooperação de cada parte” (Ef 4.15).
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A Bíblia diz que Deus entregou talentos a cada crente (Mt 25.11; Lc 19.13) e manda que
“cada um administre aos outros o dom como o recebeu” (IPe 4.10), conforme o plano de Deus.
Cada membro está investido de responsabilidade pessoal para tomar parte nas atividades da
igreja. Como cada braço do castiçal tinha uma lâmpada, cada crente é uma luz no mundo (Mt
5.14). A palavra profética diz que Deus deu a cada um uma obra para fazer (Mc 13.34).
Convém observar que a Igreja primitiva funcionava plenamente, porque o plano de Deus
era que ela se tornasse poderosa na evangelização, por isso a mensagem da salvação se expandiu
velozmente. Todos os membros, naquele tempo, tinham parte ativa nos trabalhos da comunidade
em Jerusalém (Mt 8.1-3,11,19-20), em Filipos (Fp 1.5) e em Tessalônica (ITs 1.6-9). Para a
igreja de hoje a palavra a dizer é: “Este é o caminho, andai nele!” (Jr 6.16).
IV – A NECESSÁRIA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL
Uma grande edificação exige sempre uma boa estrutura. Este é um princípio elementar,
obrigatório para as muitas realizações da vida. A Igreja não é exceção a esta necessidade. Desde
os primeiros séculos, como fruto de seu crescimento, a Igreja precisou se estruturar para melhor
cumprir a sua missão. Isso inclui obrigações legais e estrutura de governo que ofereça boas
condições para o seu funcionamento. Em linhas gerais, as igrejas reconhecidas como cristãs
apresentam as seguintes formas de governo:
 Autocrática ou Monárquica: Quando uma pessoa é eleita ou nomeada para dirigir
toda a Igreja. É o caso típico da Igreja Católica Romana;
 Episcopal: Quando um colégio de bispos dirige toda a Igreja. É o exemplo da igreja
Metodista, onde as reuniões periódicas e a ação dos bispos orientam a vida da Igreja;
 Congregacional: Quando toda a comunidade exerce o poder governamental, como
ocorre nas igrejas batistas e congregacionais através de sessões regulares, que tratam dos
diversos assuntos da Igreja;
 Representativo: Quando pessoas são eleitas pela comunidade para representá-la nas
decisões maiores. É a experiência dos reformados ou presbiterianos em suas assembleias.
As igrejas neopentecostais se distribuem nesses diferentes modelos, existindo desde as
autocráticas até as congregacionais. Há também igrejas que adotam diferentes formas de
governo, aplicando-as de acordo com cada situação.
1- As Estruturas São Necessárias à Igreja
Muitas pessoas tendem a rejeitar qualquer tipo de organização formal na igreja. Algumas
igrejas nascem de um lindo ideal, que pretende retornar aos dias neotestamentários, quando não
havia denominações nem as estruturas hoje vigentes. Mas esse sonho não subsiste, pois a Bíblia
continua a ser o nosso referencial único e obrigatório. Percebe-se que crescimento impõe
organização. Embora existam exageros localizados, a organização não deve ser vista como um
desvio da proposta original de Jesus.
A Igreja não é uma empresa, e não pode ser confundida com nenhuma outra instituição,
porque detém características próprias. Uma igreja que nasceu na modéstia de uma residência
familiar, com o passar do tempo, devido ao seu crescimento, precisará de uma boa estrutura
organizacional para sobreviver e melhor cumprir seus objetivos: equipes administrativas, que
respondam pelo patrimônio e finanças; estatuto e regimento interno, para atender exigências
legais; ministérios variados e departamentos para cumprimento de sua missão.
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2- Todos os Governos São Falhos e Limitados
A Igreja é divina em sua origem, mas composta por pessoas. Apesar de ser fundada por
Jesus, a Igreja é formada por pecadores e haverá de conviver com imperfeições. É preciso
considerar este aspecto, uma vez que o mundo atualmente convive com um intenso trânsito
religioso, e inúmeras pessoas circulam de igreja em igreja, procurando algo que lhes satisfaça.
Não são poucas as que transitam por aí insatisfeitas com a liderança, com os regulamentos, com
a forma de governo etc. E, naturalmente, ficarão frustradas ao perceber que todos os governos
são falhos e limitados, conduzidos por pessoas bem intencionadas, mas que não escapam da
condição de pecadores, pois “não há justo, nem sequer um (...) pois todos pecaram e carecem da
glória de Deus" (Rm 3.10,23).
A estrutura é uma ótima serva e um precioso instrumento, mas o fundamento da Igreja é
Cristo e não a sua organização. Preocupações com a estrutura organizacional não devem
suplantar as preocupações com a missão. Lembremos que os homens são falhos, as estruturas são
frágeis, mas Deus, o Senhor da Igreja, não decepciona ninguém.
3- A Estrutura Deve Ser Funcional e Contextualizada
A estrutura da Igreja não pode ser única, nem fechada, nem tampouco canônica, e deve
estar sempre aberta para encarar novos desafios, aceitando adequações, emendas e reformas. Nos
tempos bíblicos, a Igreja possuía uma estrutura simples, voltada mais para os lares, sem
departamentos, sem uma escola dominical, sem as campanhas evangelísticas que temos hoje.
Naqueles tempos também não havia púlpito, roupas litúrgicas, boletins, aparelho de som,
hinários e outros recursos que são tão úteis. É de suma importância que a Igreja esteja sempre se
atualizando e se adequando para desempenhar sua missão da melhor maneira.
4- Uma estrutura mais prática e menos burocratizada. Hoje tudo acontece de forma
automática ou instantânea. É preciso remir o tempo, decisões e atitudes necessárias ao bom
funcionamento da Igreja não podem esperar. A Igreja deve se equipar adequadamente, saindo na
vanguarda e ocupando imediatamente os espaços disponíveis, sendo firme e determinada em
suas decisões.
5- Uma estrutura que permita maior participação. Na era da comunicação instantânea
as pessoas não aceitam mais a condição de meros espectadores. A estrutura da Igreja deve
contemplar todas as pessoas da comunidade. A liderança deve ser confiada a homens e mulheres
vocacionados por Deus. Infelizmente, em muitas igrejas, a mulher não tem voz, nem vez, por
causa de uma estrutura muito masculina. Semelhantemente, as crianças, os adolescentes e os
jovens, devem se sentir parte da comunidade, exercendo os seus dons em um programa de
multiministérios que contemple não apenas o louvor, a oração e a pregação, mas que se abra à
riqueza e variedade de expressões.
6- Uma estrutura mais flexível e tolerante. A manutenção de suas doutrinas e princípios
de fé não impedem a contextualização da estrutura da Igreja à realidade atual. Horários e locais
dos variados eventos, e até dos cultos, podem ser flexibilizados para melhor atender as
necessidades da comunidade alvo da igreja.
A Igreja deve manter-se fiel à doutrina dos apóstolos, mas precisa atualizar-se para melhor
servir aos propósitos de Deus. Os líderes devem buscar a direção sábia do Espírito Santo para
aprender a discernir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para estes tempos.
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SEPARAÇÃO NA FAMÍLIA
Ao criar o ser humano, Deus planejou um mundo harmônico para todas as criaturas. No
que se refere ao relacionamento conjugal, disse Deus: “não é bom que o homem esteja só, farlhe-ei uma ajudadora” (Gn 2.18). Eis um princípio básico das relações humanas e também o
fundamento da união conjugal.
No entanto, não tem sido assim para todos. Muitos concluem ser necessário afastar-se, para
evitar maiores problemas. Não são poucos os casais, que após um período de relacionamento
conjugal, aplicam a separação como um tratamento para corrigir erros outrora cometidos: “a lua
de mel se transforma em uma lua de fel” e aí, o que fazer? Já se tornou conhecida a frase que
reporta a experiência de homens e mulheres em todo o mundo: “antes só do que mal
acompanhado”.
Dentre os muitos problemas que abalam a família moderna, o drama da separação se
constitui em um dos mais complicados. Algumas separações obedecem ao curso normal da vida:
o filho que sai de casa para enfrentar a vida escolar e/ou profissional; o marido que precisa
cumprir um compromisso profissional distante de sua residência; a mulher (ou mãe) que se
dispõe a atender à necessidade de um parente que está longe, etc. Estas separações, no entanto,
são temporárias e necessárias.
Mas, há separações definitivas e traumáticas: a perda de um ente querido; e especialmente
a situação de casais, que não suportando mais os conflitos, fracassos e desilusões, resolvem
tomar rumos diferentes em suas vidas.
Afinal, quando deve ser aplicada a separação definitiva? O casamento pode ser desfeito?
Como ficam os filhos de pais separados? Deus aprova um novo casamento? Neste estudo
pretende-se abordar esta complexa questão, com alguns subsídios para a análise da matéria em
foco.
1. OS CONFLITOS DA VIDA CONJUGAL
Esta é a primeira noção a ser aprendida por todos, pois não existe família sem problemas.
Este ponto defendido por muitos autores, como o Rev. Robert Grimm em seu precioso livro “O
que é Amar”, parte do princípio de que não é possível o crescimento e a maturidade conjugais
sem a existência de conflitos que, em muitos aspectos são até necessários. “Se o casal quer viver,
durar, progredir, deve aceitar a possibilidade e a realidade das crises e dos conflitos, além dos
fracassos. É uma questão de honestidade, de lucidez, de verdade e de amor, exatamente” argumenta o Dr. Grimm. Não são poucos os conflitos a serem enfrentados pelo casal. Muitos são
gerados pela formação de cada um, a incompatibilidade de gênios, as diferenças sociais e
religiosas, a educação dos filhos, as ocupações profissionais, o relacionamento sexual as
questões financeiras etc. Porém, são desafios que poderão conduzir o casal à busca da
maturidade conjugal.
Há muitos casamentos construídos somente em ilusões e fantasias dos melodramas
românticos, com um final feliz, como os pintados nas telenovelas. Entretanto, o casal precisa
entender que conflitos são inevitáveis e não deve entregar os pontos. Concentrar esforços para
preservar a união é o melhor a fazer. A luz da esperança deve brilhar insistentemente, e o perdão
e a restauração buscados com perseverança.
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John Stott comenta, que quando nos tornamos mais preocupados com o divórcio, do que
com o casamento e seus ideais, nos desviamos para o farisaísmo. E acrescenta: “Pois Deus
objetiva o casamento, não o divórcio, e seu evangelho é boas novas de reconciliação. Nós
precisamos ver as Escrituras em conjunto, nunca isolar o tópico do divórcio”.
2. OS FRACASSOS DA VIDA CONJUGAL
No início o casal faz planos e tem muitos sonhos. O ingresso na vida a dois se constitui
numa desafiante aventura. Muitos casais transformam os sonhos em realidade e os conflitos em
oportunidades criativas.
No entanto, muitos não suportam as tensões e fracassos, e só enxergam uma única
alternativa: a separação. E mesmo conscientes das implicações civis, sociais, éticas, religiosas
etc. preferem admitir publicamente o fracasso conjugal.
Pessoas maduras tomam as suas decisões analisando todos os aspectos e implicações da
questão. Biblicamente falando, só há duas situações em que o divórcio é permitido: adultério e
ou abandono (Mt 19.9; ICo 7.15). É preciso ressaltar que Jesus não ensinou, nem tampouco
recomendou ou ordenou que a parte fiel deva se divorciar da parte infiel. Há Igrejas, entretanto,
que reconhecem o direito de reabilitação dos culpados e reconhecem legítima a legislação que
procura oferecer uma nova oportunidade aos divorciados, inclusive com a realização de
cerimônia religiosa do novo casamento. Como diz o já citado Dr. Grimm “a bênção religiosa é
um culto circunstancial de reconhecimento, ela não cria o laço conjugal; ela é pedida pelos
cônjuges que desejam colocar seu novo casamento diante de Deus”.
Pode-se concluir, então, que o divórcio é um “remédio” que será aplicado apenas por
aqueles que dele precisarem. Geralmente se lê nas bulas: “não tome medicamento sem o
conhecimento de seu médico”. Recomenda-se aos casais que fracassam, a orientação de um
conselheiro, ou preferencialmente um ministro do Evangelho, que poderá oferecer assistência e
orientações seguras ao casal.
3. OS GRANDES INIMIGOS DO CASAMENTO
3.1 Infidelidade (Êx. 20.14)
A infidelidade é um assunto tão sério, tão delicado, que em Mateus 5.32 Jesus abre essa
única exceção para o divórcio, declarando que o adultério é motivo suficiente para acabar com
um casamento. A menos que a parte infiel se arrependa de verdade, e que a parte ofendida seja
capaz de oferecer perdão, a separação torna-se a solução legal para por fim ao adultério e à
infidelidade, coisas abomináveis para Deus. Tanto o homem quanto a mulher devem ter cuidado
com velhos amores não esquecidos, flertes ou a rejeição usada como vingança.
3.2 Mentiras (IJo. 2.21)
Mesmo aquelas mentiras que começam pequenas - "é só uma mentirinha à toa, só para ela
não ficar aborrecida” - sempre vêm do diabo, tenham o tamanho que tiverem. A mentira além
disso, desemboca fatalmente para a desconfiança, e o cônjuge que descobre que a outra parte
mente torna-se um eterno desconfiado.
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3.3 Ciúmes
Este sentimento, quando levado ao exagero, mina qualquer relacionamento e destrói o
amor. Que não se confunda ciúme com zelo. Um certo ciúme, espontâneo, comedido, que mais
significa zelo, é até perdoável e natural. Este sentimento dominado, tranquilo e racional, pode até
impedir que o outro destrua o lar e a família, ou facilite brechas e entradas indevidas. Já o ciúme
caudaloso, doentio, tem que ser combatido pois é joio, produto de um sentimento maligno que
cria uma raiz difícil de arrancar.
Uma pessoa ciumenta vê o que não existe. Ela é capaz de transformar uma fantasia em
realidade e sofrer a fantasia como se fosse realidade. Uma pessoa ciumenta aumenta o que existe.
Quando uma pessoa está dominada pelo ciúme, é capaz de julgar um simples olhar do cônjuge
para outra pessoa como um apaixonado desejo lascivo. Uma pessoa ciumenta procura o que não
quer achar. Essa é uma ironia que atinge a pessoa ciumenta: ela busca obsessivamente o que
jamais gostaria de encontrar. Ela procura na carteira, na bolsa, no celular e nas roupas do cônjuge
uma confirmação para suas suspeitas. A pessoa ciumenta é masoquista, gosta de sofrer.
3.4 Amargura
“Atentando, diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de
Deus; nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos
sejam contaminados” (Hb. 12.15). O autor de Hebreus destaca três coisas sobre a amargura:
a) A amargura brota e cria raízes, ela finca seus tentáculos em nós com toda força; ela se
alimenta dos nossos sentimentos mais primitivos; ela nos domina e nos encharca com veneno;
ela atinge nossa alma e o nosso corpo; ela afeta nossa razão e nossos sentimentos.
b) A amargura perturba aquele que a carrega, uma pessoa amargurada vive perturbada;
não tem paz com Deus nem com o próximo; vive no cativeiro do diabo. Quem nutre amargura no
coração não conhece o perdão, e quem não perdoa não pode orar, nem adorar, nem contribuir e
nem mesmo ser perdoado. Sem perdão não há casamento saudável.
c) A amargura contamina os outros. É quase impossível conviver com uma pessoa azeda e
amarga. Uma pessoa amargurada não só adoece, mas deixa enfermo quem está ao seu lado.
Aquelas mágoas guardadas, aquelas queixas sem fim, aquelas reclamações que não cessam
nunca alimentam as raízes da amargura. Precisamos tomar cuidado com esse gotejar contínuo de
amarguras e murmurações, que destroem o relacionamento conjugal. Não podemos evitar que na
caminhada da vida tenhamos motivo de queixa uns contra os outros. Nós decepcionamos nosso
cônjuge e nosso cônjuge nos decepciona. Muitas vezes as pessoas que mais amamos são as que
abrem as feridas mais profundas na nossa alma. O remédio para curar essas feridas não é o
tempo nem o silêncio, mas a terapia do perdão. O perdão não exige justiça, mas manifesta
misericórdia. Perdão não é amnésia, jamais esquecemos aquilo que nos sobrevêm, as dores ficam
registradas na nossa memória e isso é um fato inexorável. Mas então, o que a Bíblia quer dizer
quando fala que Deus perdoa e esquece, e nós devemos perdoar como Deus nos perdoa? É que,
quando Deus nos perdoa, jamais nos cobra aquilo que já foi cancelado!
3.5 Falta De Tempo
Refiro-me àquele tempo fundamental que os cônjuges devem dedicar um ao outro. Os
casais que não gastam tempo juntos são casais que vão se superficializando, esfriando, se
afastando. Chega um dia em que foram tantas as horas consumidas separadamente que já não há
mais diálogo possível.
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3.6 A Perda do Espírito Romântico
No tempo do namoro, naquelas noites de luar, a moça romântica comentava: “como a noite
está linda, como a lua está brilhante!” E o namorado dizia: “minha querida, mais que a lua
brilham teus olhos, a tua face! Vê como ela foge do teu olhar". Aí eles se casam e a vida segue.
Um ano depois ele não lhe diz mais nada, e quando ela pergunta: “quem brilha mais que a lua
querido?” Ele responde: “mulher olha para baixo senão vai cair no buraco!” É lamentável que o
espírito romântico dos primeiros tempos tenha acabado e cedido lugar à frieza, indiferença, falta
de sensibilidade e imaginação.
3.7. O Terrível Hábito de Discutir
É terrível quando o casal adquire o hábito de discutir, queixar-se, reclamar, murmurar. É
como gripe - alastra-se pela vida do casal. Diz-se que "quando um não quer dois não brigam" e
isso tem muito de verdade. O casal deve evitar as reprimendas em público (ridicularizando o
cônjuge). Comentar suas falhas (nem no círculo de oração). Os cônjuges nunca devem comentar
relacionamentos íntimos com os amigos. Nunca reprove seu cônjuge na presença dos filhos por
discipliná-los.
3.8 A Má Administração das Finanças
Na parábola dos talentos (Mt. 25.14-30) vemos que Deus é nosso provedor e espera que
administremos bem tudo que ele nos dá. As finanças também devem ser consideradas no
contexto de “deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só
carne” (Mc. 10.7-9; Ef. 5.31). Acumular não é incentivado na Bíblia, mas sim repartir, e o amor
às riquezas torna-se um grande perigo (Mt. 6.19-21; At. 20.35 e ITm 6.3-19).
Boa parte dos conflitos entre o casal vem de atitudes inadequadas na vida financeira.
Talvez a principal dessas atitudes seja o consumismo, que os leva a gastar mais do que ganham e
exibir uma condição financeira irreal. Muitas pessoas baseiam seu conceito de felicidade em ter
ou não determinadas coisas, e quando são frustradas em seus desejos descarregam toda a sua ira
sobre aqueles que julgam culpados por isso: o cônjuge e os filhos.
O casal precisa estabelecer um sistema de valores baseados na Bíblia, para que a área
financeira não se torne um problema grave, com tristes consequências para o casamento. Mas,
qual seriam as atitudes financeiras corretas à luz da Bíblia?
a) Trabalhar – O princípio estabelecido por Deus para Adão obter o seu sustento, depois
da queda, foi o trabalho (Gn. 3.19). Temos a promessa de que Deus suprirá cada uma de nossas
necessidades, e isso é verdadeiro, contudo somos também advertidos sobre a preguiça (Pv. 6.611; IITs. 3.7-12).
b) Planejar (Mt. 25.14-30; Lc. 14.27-30) – A falta de planejamento arrasta a família para
empréstimos e cartões de crédito, alguns ainda caem nas mãos de agiotas, e quando percebem já
afundaram tanto, que é quase impossível sair de tal situação.
c) Não contrair dívidas (Pv. 22.7) – Ao contrairmos uma dívida assumimos uma posição
de servo em relação ao nosso credor, e o fruto do nosso trabalho é consumido no pagamento da
dívida (Rm. 13.8).
d) Não gastar mais do que ganha – O ato de comprar indiscriminada e compulsivamente é
uma doença chamada oneomania. Pessoas que apresentam esse comportamento necessitam de
tratamento, evitando assim o comprometimento da situação financeira da família.
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e) Não viver em função do dinheiro – Jesus recomenda: “Tende cuidado e guardai-vos de
toda e qualquer avareza; por que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que
ele possui” (Lc. 12.15).
d) Não correr atrás das riquezas (Pv 28.20-22) – Querer ficar rico depressa, e a qualquer
custo, leva muitos a realizarem desastrosos “negócios da China”, que oferecem lucros fáceis e
altos ganhos.
e) Praticar a benevolência. A Bíblia afirma “mais bem-aventurado é dar que receber”
(At. 20.35; Lc. 6.38). O princípio de dar e receber atua em três áreas: Deus (Pv. 3.9-10 e Ml.
3.10); os irmãos na fé (Gl. 6.10 e At. 2.42-47); o pobre necessitado (Pv. 14.21,31 e 19.17).
f) Não ser desonesto – A desonestidade no campo financeiro é prática corrente e aprovada
na nossa sociedade. A Bíblia diz: “trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e
laço mortal” (Pv. 10.2). A desonestidade com certeza será punida.

4. PROTEÇÕES À VIDA CONJUGAL
Não resta dúvida que muitas separações poderiam (e deveriam) ser evitadas. Bem como
muitas uniões conjugais não deveriam ter acontecido. Não se deve entrar em uma canoa furada e
remar para alto-mar.
Daí compete à Igreja e aos seus ministros, e à família como um todo, o desenvolvimento de
um programa que vise proteger e salvar a família. O Dr. John Stott propõe algumas alternativas,
das quais destacam-se de forma adaptada, as seguintes:


Ensino bíblico profundo sobre o casamento e reconciliação, através dos sermões,
Escolas Dominicais, classes específicas, grupos determinados em palestras, discussões,
seminários etc.;


Preparação para o casamento com a devida antecedência por meio de cursos,
entrevistas, retiros e reuniões diversas. Merece atenção neste particular os jovens e
principalmente adolescentes, pois um bom casamento começa com uma boa escolha;


Serviço de reconciliação, grupos ou entidades que se ofereçam para ajudar as famílias.
Na igreja local há uma lacuna a ser preenchida através do ministério com casais e famílias;


Ministério pastoral junto aos descasados e divorciados, que normalmente são
marginalizados nas comunidades. E nem todas as igrejas aproveitam e criam oportunidades para
estas pessoas que precisam ser ajustadas à vida e à Igreja, sem preconceitos.
Finalmente, recomenda-se a oração pela família como indispensável ferramenta doméstica.
Rogar ao Senhor para que não haja uma “superdosagem” no uso deste remédio chamado
divórcio. Deus é a favor do casamento; o divórcio, em casos especiais, é uma permissão de Deus
para o reajustamento da pessoa.
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JEJUM
INTRODUÇÃO
O jejum é uma prática milenar, é uma prática devocional cristã importante que não pode
ser esquecida, porém está em desuso na igreja contemporânea. O jejum está presente tanto no
Antigo como no Novo Testamento. Os profetas, os apóstolos, Jesus e muitos homens de Deus ao
longo da história experimentaram os benefícios espirituais por intermédio do jejum. Os santos de
Deus em todos os tempos, e em todos os lugares, não somente creram no jejum como também o
praticaram. Hoje, porém, são poucos os crentes que jejuam com regularidade e ainda há muitas
dúvidas acerca da sua necessidade e de seu funcionamento.
John Piper definiu jejum como fome de Deus e não apenas pelas bênçãos de Deus. O jejum
cristão nasce exatamente da saudade de Deus. O jejum é um teste para conhecermos qual é o
desejo que nos controla. Mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos
controlam. Firmado nessa compreensão Martyn Lloyd-Jones diz que o jejum não pode ser
entendido apenas como uma abstinência de alimentos, mas deve também incluir abstinência de
qualquer coisa que é legítima em si mesma por amor de algum propósito espiritual.
O QUE É JEJUM
O que é jejum? É a abstenção de alimento por um período definido para um propósito
definido. O jejum não é apenas abstinência de alimento. Não é um regime para emagrecer. Ele
deve ter propósitos espirituais claros. Jejum é fome de Deus, é saudade do céu. A Bíblia diz que
comemos e bebemos para a glória de Deus e também jejuamos para a glória de Deus (ICo
10.31). Se comemos para a glória de Deus e jejuamos para a glória de Deus, qual é a diferença
entre comer e jejuar? Quando jejuamos nos alimentamos do pão da terra, símbolo do Pão do céu;
mas quando jejuamos não nos alimentamos do símbolo, mas da essência, ou seja, nos
alimentamos do próprio Pão do céu. Jejuar é amar a realidade acima do emblema. O alimento é
bom, mas Deus é melhor (Mt 4.4; Jo 4.32). A comunhão com Deus deve ser a nossa mais
urgente e apetitosa refeição. Nós glorificamos a Deus quando o preferimos acima dos seus dons.
O JEJUM NA BÍBLIA
Vários tipos de jejum são encontrados na Bíblia:
• Jejuns individuais – IISm. 12.22
• Jejuns em grupo – Jz. 20.26; Jl. 1.14
• Jejum expressando tristeza – ISm. 31.13; IISm. 1.12 e 3.35; Ne. 1.4; Et. 4.3; Sl. 35.13-14
• Jejum para humilhar-se na presença de Deus – Ed.8.21; Sl. 69.10
• Jejum para obter a orientação e a ajuda de Deus – Êx. 34.28; Dt. 9.9; IISm. 12.16-23;
IICr. 20.3-4; Ed. 8.21-23
• O jejum podia ser vicário (em favor de outro) – Ed. 10.6; Et. 4.15-17
Alguns defendem a ideia errada que através do jejum se obtém a atenção de Deus (Is. 58.34). Os profetas declararam que se não estiver apoiado numa conduta correta, o jejum é inútil – Is.
58.5-12; Jr. 14.11-12; Zc. cap. 7.
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O PROPÓSITO DO JEJUM
O propósito do jejum não é obter o favor de Deus ou mudar sua vontade (Is 58.1-12).
Também não é impressionar os outros com uma espiritualidade farisaica (Mc 6.16-18). Nem é
proclamar a nossa espiritualidade diante dos homens. O jejum deve ser uma demonstração do
nosso amor a Deus. Jejuar para ser admirado pelos homens é uma motivação errada. Jejum é
fome de Deus e não de aplausos humanos (Lc 18.12). O jejum é para nos humilharmos diante de
Deus (Dn 10-12), para suplicarmos sua ajuda (2Cr 20.3; Et 4.16) e para nos retornarmos para ele
de todo o nosso coração (Jl 2.12,13). O jejum é para reconhecermos nossa total dependência da
proteção divina (Ed 8.21-23). O jejum é um instrumento para nos fortalecer com o poder divino
em face dos ataques do inferno (Mc 9.28,29).
DEUS OPERA ATRAVÉS DA ORAÇÃO E DO JEJUM
Deus tem realizado grandes intervenções na história através da oração e do jejum do seu
povo. Quando deu a lei para o seu povo, Moisés se dedicou quarenta dias à oração e ao jejum no
Monte Sinai. Deus libertou Josafá das mãos dos seus inimigos quando ele e seu povo se
humilharam em oração e jejum (2Cr 20.3,4,14,15,20,21).
Deus libertou o seu povo da morte através da oração e jejum da rainha Ester e do povo
judeu (Et 4.16). Deus usou Neemias para restaurar Jerusalém quando este orou e jejuou (Ne 1.4).
Deus usou Paulo e Barnabé para plantar igrejas no Império Romano quando eles devotaram-se à
oração e ao jejum (At 13.1-4). Os grandes reavivamentos na história da igreja foram respostas de
oração e jejum. As campanhas evangelísticas com resultados mais promissores são regadas pela
oração da igreja e o jejum dos fieis.
OBSTÁCULOS AO JEJUM
O maior obstáculo para o jejum não são as coisas más, mas as coisas boas. Nem sempre
nos afastamos de Deus por coisas pecaminosas em si mesmas. Os mais mortíferos apetites não
são pelos venenos do mal, mas pelos simples prazeres da terra, os deleites da vida (Lc 8.14; Mc
4.19). “Os prazeres desta vida” e “os desejos por outras coisas” não são um mal em si mesmos.
Não são vícios. São dons de Deus. No entanto, todas elas podem tornar-se substitutos mortíferos
do próprio Deus em nossa vida.
Jesus disse que antes de sua volta as pessoas estarão vivendo desatentas como a geração
que pereceu no dilúvio. E o que elas estavam fazendo? Comendo e bebendo, casando-se e dandose em casamento (Mt 24.37-39). Que mal há em comer e beber, casar e dar-se em casamento?
Nenhum! Mas, quando nos deleitamos nas coisas boas e substituímos Deus pelas dádivas de
Deus estamos em grande perigo. O jejum não é fome de coisas boas; o jejum é fome de Deus. O
jejum não é fome de coisas que Deus dá; o jejum é fome do Deus doador. Nossa geração corre
atrás das bênçãos de Deus em vez de buscar o Deus das bênçãos. Deus é melhor do que suas
dádivas. O abençoador é melhor do que a bênção.
Nós vivemos numa geração cujo deus é o estômago (Fp 3.19). Muitas pessoas deleitam-se
apenas nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. Quem jejua tem mais pressa de
desfrutar da intimidade com Deus do que alimentar-se. Quem jejua tem mais fome do Pão do
Céu do que do pão da terra. Quem jejua tem mais saudade do Pai do que das suas bênçãos. Quem
jejua está mais confiado no poder que vem do céu do que nos recursos que procedem da terra.
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É tempo da igreja jejuar! É tempo da igreja voltar-se para Deus de todo o seu coração, com
jejuns e com pranto. É tempo de buscar um reavivamento verdadeiro que traga fome de Deus em
nossas entranhas, que traga anseio por um profundo despertamento da realidade de Deus em
nossa igreja, em nossa cidade, em nossa nação!
Que Deus nos leve a uma vida de quebrantamento e santidade! Que Deus sacie a nossa
alma nos ricos banquetes da sua graça!

***************
EVANGELISMO PESSOAL
INTRODUÇÃO
Evangelismo pessoal é a obra de falar de Cristo aos perdidos individualmente, é levá-los a
Cristo, o Salvador (Jo 1.41-42; At 8.30).
A importância do evangelismo pessoal se vê no fato de que a evangelização dos pecadores
foi o último assunto que Jesus tratou com seus discípulos antes de ascender ao céu. Nessa
ocasião, ele ordenou à Igreja o encargo da evangelização do mundo (Mc 16.15-19; At 1.8-9).
Há um gozo inexplicável em vermos alguém no caminho para o céu, ou já na glória, por
nosso intermédio. Ganhar almas foi a suprema tarefa do Senhor Jesus aqui na terra (Lc 19.10;
ITm 1.15). Paulo, o grande homem de Deus do Novo Testamento, tinha o mesmo alvo e visão
(ICo 9.20). Uma grande parte dos crentes pensa que a obra de ganhar almas para Jesus está afeta
exclusivamente aos pregadores, pastores e obreiros em geral. Contentam-se em comodamente
sentados ouvir os sermões, culto após culto, enquanto os campos estão brancos para a ceifa,
como disse o Senhor da seara em João 4.35. O “ide” de Jesus para irmos aos perdidos (Mc
16.15), não é dirigido a um grupo especial de salvos, mas a todos, indistintamente, como bem
revela o texto citado. Portanto, a evangelização dos pecadores pertence a todos os salvos. Cada
crente pode e deve ser um ganhador de almas. Nada pode impedir alguém de ganhar almas para
Jesus, se propuser isso em seu coração. A chamada especial de Deus para o ministério está
reservada a determinados crentes, mas a chamada geral para ganhar almas é feita a todos os
crentes.
O evangelismo pessoal vai além do pecador perdido. Ele alcança também o desviado e o
crente necessitado de conforto, direção, ânimo, auxílio e vitória. Ele reaviva a fé e a esperança
nas Santas Escrituras.
1. O PLANO DA SALVAÇÃO
É de suma importância que o ganhador de almas compreenda bem o plano ou caminho da
salvação, para poder explicá-lo claramente à alma que busca a Deus. O plano é simples, pois
Deus afastou todas as dificuldades. Ele fez tudo em lugar do pecador, a parte que lhe toca é
apenas aceitar a salvação consumada. E como está escrito na parábola das bodas: “Tudo já está
preparado; vinde às bodas” (Mt 22.4).
A Palavra de Deus afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus (Rm
3.23). Deus, porém, na sua misericórdia, não quer que ninguém pereça (ITm 2.4; IIPe 3.9), e
proveu salvação para todos que quiserem. Jesus morreu no lugar do pecador, levando sobre si o
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pecado do mundo (Is 53.6b; Jo 1.29; IICo 5.21; IPe 2.24). Quem quiser pode agora ser salvo
mediante a fé no Senhor Jesus Cristo (Mt 1.21; Lc 2.10-11; 19.10; Jo 3.16; At 10.43; Rm 10.13;
Ap 22.17). O castigo do pecado, que era a morte (Ez 18.4), o Senhor Jesus levou em seu corpo
no Calvário.
1.1 Três Passos que Levam à Salvação
1º Passo: reconhecer que é pecador (Rm 3.23). Esse passo é realizado pelo Espírito Santo
(Jo 16.7-8) e é acompanhado de profunda tristeza (At 2.37; IICo 7.10).
2º Passo: Confiar em Jesus como seu Salvador (Jo 1.12; At 16.31). Aqui se trata da fé. Crer
no sentido bíblico é confiar de modo absoluto. Esse segundo passo inclui o arrependimento (Mc
1.15; IICo 7.10). Conduzido pelo Espírito Santo, o pecador decide mudar de vida e voltar-se para
Deus.
3º Passo: Confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador (Rm 10.10). A pessoa declara que
aceitou o Salvador, após crer de todo coração. Confessa seus pecados decidindo abandoná-los e
recebe perdão (IJo 1.9).
Não pode haver crente ‘secreto’, isto é, só de coração. Compreender e crer no evangelho de
nada serve se o pecador não aceitar Jesus como Salvador e confessá-lo publicamente (Mt 10.32;
Rm 10.9). Crer em Jesus sem confessá-lo é covardia. Confessá-lo sem crer é hipocrisia.
1.2 A Importância do Sangue no Plano da Salvação
Muita gente não entende porque as Escrituras mencionam tanto os sacrifícios cruentos.
Uns chegam até a dizer que o Evangelho é a “religião do matadouro”. Mas o derramamento de
sangue, tão enfatizado na Bíblia para expiar o pecado, tão somente evidencia a hediondez deste e
que o salário do pecado é a morte. Os sacrifícios do AT eram imperfeitos e não podiam expiar de
vez o pecado, mas o Cordeiro de Deus - o Senhor Jesus Cristo, com seu sacrifício no Calvário,
resolveu para sempre o problema do pecado.
Em cada sacrifício do AT, o ofertante queria dizer o seguinte: a) eu pequei: b) eu mereço a
morte; c) outro vai morrer em meu lugar (Lv 17.11; Mt 20.28; IICo 5.14.) Esses são pontos
básicos concernentes ao sangue, no plano da salvação.
 “Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados” (Hb 9.22; IPe 1.8,9).
Somos remidos do poder do pecado pelo sangue de Jesus - o Cordeiro de Deus (Jo 1.29).
 No Antigo Testamento, Deus deu o sangue de animais para fazer expiação pelas almas
(Lv 17.11). Esse sangue sacrificial de animais tipificava o sangue de Cristo. Esses sacrifícios
foram repetidos até que veio o perfeito sacrifício (Is 53.10).
 O Senhor Jesus deu o Seu sangue para a remissão dos pecados (Mt 26.28). Esse
precioso sangue não só provê o perdão dos pecados cometidos, mas também a purificação do
pecado congênito da nossa natureza humana (IJo 1.7-10).
 É pelo sangue de Jesus que somos justificados diante de Deus. Só desse modo é
satisfeita a justificação requerida por Deus (Rm 5.9-10).
Há muitas religiões e seitas que negam a eficácia do sangue de Jesus na redenção da
humanidade. É evidente que são religiões e seitas falsas.
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2. O ALVO DO EVANGELISMO PESSOAL
O evangelismo tem como alvo: os não crentes, os crentes, e os desviados. Esses tipos de
pessoas, ou classes de pessoas, são um dos fatores que determinam a maneira de entrarmos no
assunto da salvação. Vejamos cada um.
 Não crentes que não conhecem o Evangelho, mas são pessoas que sinceramente
desejam ser salvas. Use o “Plano da Salvação” mais alguns textos: Is 55.6; Jo 7.37; Hb 7.25; Ap
22.7.
 Pessoas não crentes indiferentes, despercebidas, desinteressadas, cheias de desculpas,
zombeteiras, religiosas ou opostas à religião. Podemos começar a conversa mostrando-lhes que:
a vida pecaminosa conduz à condenação eterna (Mt 7.22-23; Rm 6.23; ICo 6.9-10; Ap 21.8); que
Deus os ama apesar de seus pecados. Milhões de descrentes fogem do Evangelho, porque ficam
convencidos de que Deus não os ama, antes os odeia. Sabemos que isso procede do Diabo. Se
qualquer ser humano perguntar “Deus me ama?”, Deus responde apontando para seu Filho
morrendo no Calvário por todo mundo (Jo 3.16; Rm 5.8); o resultado final de persistir no pecado
(Rm 2.4-5 e 6.23; Tg 1.15).
 Pessoas que conhecem o Evangelho, mas não são salvos. São os frequentadores de
igrejas; os que têm o Evangelho apenas como uma religião e nada mais. São crentes nominais.
Precisam levar a sério o que diz Lc 13.3; Jo 3.5; At 3.19. Neste grupo estão os filhos de crentes,
bem como pessoas nascidas e criadas em ambiente ou lar cristão, mas não nascidas de novo. Não
sabem se estão salvas (IJo 5.19).
Para tratar com uma pessoa assim, que conhece o Evangelho mas não é convertida, é mais
interessante fazer primeiro amizade com ela e ganhar sua simpatia, e, então, com intimidade,
falar da salvação de sua alma. Isto tem aplicação especial aos filhos de crentes não convertidos.
Normalmente essas pessoas costumam dizer, quando alguém lhes fala do Evangelho: “Conheço a
Bíblia, a igreja e os crentes, e quando eu quiser, serei crente”. Outras se aborrecem, retiram-se ou
procuram evitar que alguém lhes fale do Evangelho. Por isso, é melhor conquistar primeiro sua
simpatia antes de falar-lhes.
 Os crentes. O evangelismo pessoal entre crentes salvos tem aspecto um pouco diferente.
É uma assistência e um auxílio espiritual através das Escrituras. É preciso conhecermos
devidamente o Livro Sagrado para que o Espírito Santo use o texto que Ele quiser. Isso pode
acontecer de várias maneiras. Às vezes o crente enfrenta lutas, provações, sofrimentos, tentações,
correções etc. São casos como o de José, Jó, Jeremias, Paulo e muitos outros. Ao visitarmos um
crente assim, não é um texto qualquer que vamos ler, mas o adequado para o caso. A Bíblia tem
mensagens para cada caso, seja qual for. Conhecendo a Bíblia e agindo na dependência do
Espírito Santo, tudo nos irá bem. Há pessoas, que ao verem qualquer adversidade na vida de um
servo do Senhor, a única coisa que sabem dizer é que há pecado, ou que ele está pagando o que
deve. Observe a gentileza de Jesus para com os sofredores em Mt 12.20. Alguns outros textos
apropriados para tais circunstâncias são: Sl 50.15; 72.12-14; 91.15; Jo 16.33; Fp 1.2; Cl 1.24; IPe
1.6-7 e 5.8-10. Observe o conforto que Jônatas levou a Davi em ISm 23.16.
 Os desviados. São os que deixaram o caminho do Senhor. Se eram membros da igreja e
foram disciplinados, ficam sem comunhão com os irmãos. Se não eram membros, estão sem
comunhão com o Senhor da mesma maneira. Pode haver casos de exclusão ilegal, como em IIIJo
9-10. Para tratar com tais pessoas é muita importante procurar saber a causa de se desviarem.
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Aqui estão alguns motivos:
a) Não receberam a devida orientação espiritual (Ez 34.5-6);
b) Mantêm amizade e comunhão com incrédulos (IICr 19.2; ICo 15.33; IICo 6.12-17; Tg 4.5).
c) Têm uma vida espiritual superficial (Lc 8.13). Crentes assim, ofendem-se por qualquer
coisa, queixam-se de tudo, escandalizam-se ao verem maus exemplos (At 7.52,60 e 12.2).
d) Desobediência consciente à Palavra de Deus (Pv 4.6). Se isso continuar, a queda não
demorará muito. A desobediência cega a visão espiritual. Um crente assim vê o mal nos outros,
mas não o vê em si próprio.
e) Exaltação ao ser abençoado e esquecimento de Deus. Há muitos, que ao serem
abençoados nos negócios e nas coisas materiais, atribuem tudo isso aos seus esforços e
capacidade, e não à bênção de Deus. Exemplo: o rei Uzias (IICr 26.14-16).
f) Viver vazio e seco espiritualmente. Uma casa sem habitantes logo se torna abrigo de
insetos, animais e sujeira. O mesmo acontece com a vida espiritual. O Diabo sempre tem
material para encher quem anda vazio. Há um provérbio que diz: “Uma vida vazia é oficina do
Diabo” (Lc 11.24 e Ef 5.18).
g) Falta de discernimento e percepção espiritual (Jo 6.66-69).
h) Encanto, admiração e apego ao mundo e a coisas pecaminosas (Tg 4.4-6; IJo 2.15 e
5.19).
Há duas classes de desviados: Primeiro, os que têm saudade, desejam voltar, oram e ficam
comovidos quando se lhes fala a Palavra de Deus, enfim, continuam com a mensagem do
Evangelho no coração. Nesse grupo estão os melindrados, queixosos, feridos, escandalizados,
para os quais necessitamos muita graça, tato e paciência ao tratar com eles (Pv 18.19). Podemos
mostrar:
- O caminho de volta para Deus (IICr 7.14; Is 55.7);
- O grande amor de Deus para com os desviados (Is 43.23-25; Jr 3.22; Ez 18.23,30-32; Os
14.1-4; Lc 15.32).
- Exemplos de como Deus aceitou pessoas na mesma situação, mostrando a sua
misericórdia e amor: Manassés (IICr 33.2,12,13); o apóstolo Pedro (Mc 16.7).
- Se o desviado clamar, Deus o ouvirá (Dt 4.29,30; Lm 3.31-32,55-57; Jn 2.1-2). Em Lm
3.31, devemos compreender que não existe o que chamam de “rejeição divina”. Em G1 5.4 “cair
da graça” significa o homem rejeitar o princípio da justificação, que é unicamente pela fé.
A segunda classe de desviados compreende os indiferentes, insensíveis, blasfemos e
apóstatas. Para esses, só a misericórdia de Deus. Podemos perguntar-lhes:
- Que falta ele encontrou em Deus para abandoná-lo? (Jr 2.5).
- Você vivia mais feliz quando servia a Deus, ou agora que o abandonou? (Sl 1.1; 119.1).
Podemos também lhes falar que: a ira de Deus é contra os que voltam atrás (IRs 11.9); não
deveriam desprezar os avisos solenes de Deus (Os 4.6; Am 4.11-12). Vemos que os filhos do
desviado podem vir a sofrer. O resultado de permanecer desviado: Jr 2.13,19; Ez 18.24; IIPe
2.20-22).
3. VANTAGENS DO EVANGELISMO PESSOAL
3.1 Adapta-se às condições espirituais de qualquer pessoa
O que o sermão não consegue fazer no auditório, na evangelização coletiva, o evangelismo
pessoal faz. Na evangelização em massa a pregação não satisfaz a todos, porque cada um tem
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problemas espirituais diferentes. No evangelismo pessoal a mensagem é direta, incisiva. Muitas
vezes a pregação apenas inicia a evangelização, que será complementada com o contato pessoal
do ganhador de almas.
2.2 Promove o Crescimento da Igreja
A igreja dos dias primitivos cresceu muito depressa, porque os crentes, cheios do Espírito
Santo, evangelizavam sem parar (At 5.42; 8.4). O resultado foi o maravilhoso crescimento
registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje também, se a igreja tiver um número regular de
ganhadores de almas, seu crescimento será notório. A semeadura da Palavra de Deus promove o
crescimento e a edificação da igreja (At 2.41,47; 4.4; 5.14; 9.31 e principalmente 20.21). A
maior e melhor maneira de ajudar o pastor, no crescimento do rebanho de Deus, é ganhar almas
individualmente. Se todos os membros ganhassem almas, qual seria o crescimento da igreja?
2.3 Vence Todos os Preconceitos
Há casos e ocasiões em que somente o evangelismo pessoal alcança o pecador. Há pessoas
que jamais assistiriam reuniões evangelísticas em templos devido a preconceitos, falsa
concepção, ignorância, ordens recebidas, imposições religiosas, falsas informações, falsas ideias
etc. É aí que o evangelismo presta seus serviços de modo ímpar. Há inúmeras grandes igrejas por
toda parte, que começaram através do evangelismo pessoal. A origem foi uma alma ganha, cultos
em sua casa e em seguida uma congregação formada.
3. PORQUE DEVEMOS EVANGELIZAR
3.1 Porque nosso Senhor ordenou (Mc 16.15). Para muitos cristãos, Jesus é apenas o
Salvador de suas almas, mas não Senhor e Rei de suas vidas. O evangelho integral apresenta
Jesus não só como Salvador, mas também como Senhor (At 16.31). A ordem de evangelizar vem
do Senhor para os seus súditos. Não é um convite: é um mandamento do nosso Senhor. Mas não
devemos evangelizar só porque é um mandamento, mas porque amamos Jesus e queremos serlhe gratos. Vejamos as desculpas mais comuns dos crentes quanto a esta ordem do Senhor:
a) “Estou muito ocupado”; “Não tenho tempo”. Entretanto o Senhor Jesus não estava tão
ocupado a ponto de não poder vir morrer em nosso lugar. Aqui no mundo Ele sempre cumpria na
hora o programa do Pai, mesmo sabendo que o final seria o Calvário (Mt 26.45; Lc 22.14; Jo 2.4;
13.1; 17.1). Ele não andava tão ocupado a ponto de não ouvir o clamor das almas aflitas (Mc
5.30; Lc 18.40).
b) “Estou muito cansado”. Jesus, no sol de meio- dia, junto à fonte de Jacó, não estava tão
cansado a ponto de não poder atender a samaritana perdida (Jo 4.6-7).
c) “Não sei falar”; “Não dou para nada na igreja”.
d) “Não tenho capacidade”. Outros já deram essa mesma desculpa, mas ao obedecerem à
ordem do Senhor foram maravilhosamente usados por Ele:
Moisés (Êx 3.11)
Gideão (Jz 6.15)
Isaías (Is 6.5)
Jeremias (Jr 1.6)
Amós (Am 7.14)
Cada um deve entregar ao Senhor o que tem, e Ele transformará o pouco em muito (Jo 6.913). Ele dará a capacidade necessária (Mt 4.19; IICo 3.5).
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A missão de evangelizar o mundo, entregue por Jesus à sua Igreja, implica em dever e
responsabilidade (Ez 33.8-9; Rm 1.14; ICo 9.16). Uma das razões da inatividade de muitas
igrejas e crentes, na obra de evangelização, vem do seu descuido quanto à vinda de Jesus. Os
cristãos primitivos foram ativos na evangelização, não só porque eram cheios do Espírito Santo,
mas também porque esperavam a volta de Jesus em seus dias.
3.2 Porque temos recebido de Deus talentos, e temos uma mordomia para dar conta (Mt
25.14-30; Lc 16.2; 19.13). O dia da prestação de contas com o nosso Senhor está perto (Rm
14.10; ICo 3.13-15; IICo 5.10).
3.3 Porque Deus nos concedeu o privilégio de participar do seu trabalho. Servir ao
Senhor não é apenas um dever cristão, é também um grande privilégio. Deus podia usar outros
meios para levar a mensagem de salvação ao pecador. Ele assim faz quando lhe apraz, mas isto
não é regra geral; é exceção. Seu método é usar homens para falar a homens. O trabalho de
ganhar almas para Deus é um privilégio que Ele nos concede para obtermos galardão no dia de
Cristo (Fp 2.16). Há, neste sentido, uma solene declaração da Bíblia em Pv 11.30. A salvação é
dádiva de Deus, mas galardão é uma recompensa que o crente obtém mediante sua atividade na
obra do Senhor.
3.4 Porque o pecador sem Jesus está perdido (Rm 5.12). A palavra perdido, significa
perdido mesmo, isto é, sem solução, desenganado, extraviado, desgarrado, arruinado. Jesus usou
esta palavra em Lc 19.10. Precisamos compreender que esta é a situação atual do pecador não
salvo. Jesus não usou termos menores, nem rodeios.
Quando desaparece um avião, um navio, uma expedição ou mesmo uma pessoa, todos os
recursos disponíveis são mobilizados para encontrar. Há pecadores, que mesmo depois de
convencidos pelo Espírito Santo, precisam de ajuda para fazer sua decisão. Muitos têm dúvidas,
temores e dificuldades internas. Nessas horas, uma palavra de encorajamento da parte de Deus é
decisiva. Há pessoas que nunca entraram num templo. Acham tudo estranho. Uma voz amiga
vence tais barreiras. Quantos milhares de pecadores tomaram sua decisão, porque alguém os
conduziu à frente. Não convém insistir demais nem forçar. Deixe o Espírito Santo dirigir as
coisas. Muitas almas se extraviam por falta de uma palavra amiga, portanto, dê atenção pessoal a
elas. Nos cultos ao ar livre, o trabalho pessoal com os circunstantes é valiosíssimo. Muitos frutos
têm sido colhidos assim.
4. COMO DEVEMOS EVANGELIZAR
Para começar, o ganhador de almas deve ter experiência da sua própria salvação. É um
paradoxo alguém conduzir um pecador a Cristo, sem ele próprio conhecer o Salvador. Isto é
apontar o caminho do Céu sem conhecê-lo. Quem fala de Jesus deve ter sua experiência própria
da salvação (Sl 34.8 e IITm 1.12.).
4.1 Estudo constante da Palavra de Deus (IITm 2.15). Este é um dos fatores do
crescimento espiritual e da prática de ganhar almas. Estando nosso coração cheio da Palavra de
Deus, nossa boca falará dela (Mt 12.34). É evidente que o ganhador de almas precisa de um
conhecimento prático da Bíblia, não só quanto à mensagem do Livro, mas também quanto ao
volume em si, suas divisões, estrutura geral etc.
4.2 Uma vida correta. A consciência deve estar limpa dos dois lados: para com Deus e
para com os homens (ICo 9.27; Fp 1.27; IPe 1.15).
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4.3 Aprendendo com o supremo ganhador de almas (Mt 4.19). Em sacrifício, amor, e
métodos na obra de ganhar almas, Jesus é o nosso perfeito exemplo. Vejamos as lições de Sua
conversa com a mulher samaritana, em Jo 4.1-30:
- Ir ao encontro do pecador (v. 5). Jamais devemos esperar que os pecadores venham ao
nosso encontro. O pescador deve ir ao local da pesca, se quiser apanhar peixes (Lc. 15.4; Ez.
3.14-15);
- Amor e espírito de sacrifício. Jesus estava com sede, com fome e cansado da viagem, mas
possuído de ardente amor e compaixão pelos perdidos (v. 6);
- Paciência. Jesus assentou-se (v. 6);
- Entrar logo no assunto da salvação (v.7). O assunto naquele momento era a água e a sede,
mas Jesus logo falou da água da vida, que sacia a sede da alma;
- Ficar a sós com quem se está falando (v. 8);
- Deixar de lado preconceitos raciais ou sociais (v. 9-10);
- Não se afastar do assunto da salvação (v. 9-13);
- Fazer a pessoa entender que é pecador (v. 16);
- Não atacar defeitos nem condenar (v. 18);
- Evitar discussão (v. 20-24);
- O sexo influi (v. 27). O ideal é falar com pessoas do mesmo sexo, mas provavelmente se
uma mulher falasse à samaritana, não conseguiria sua atenção.
Outros exemplos de Jesus evangelizando: Nicodemos (Jo 3.1-21); Zaqueu (Lc. 19.1-28);
Bertimeu (Mc 10.46-52); o jovem rico (Mt 19. 16-30); a mulher adúltera (Jo 8.1-11); a mulher
enferma (Mc 5.25-34); a mulher siro-fenícia (Mc 7. 24-30); o paralítico de Carfanaum (Mc 2.112); o ladrão na cruz (Lc 23.39-43).
4.4 Orar sempre (Ef 6.18-19). A oração abre portas e remove barreiras (At 1.14; At 10 e
At 20.31). A oração é o meio de comunicação com Deus. É mais fácil falar ao pecador sobre
Deus, depois que falamos com Deus sobre o pecador.
4.5 Fé na operação da Palavra de Deus. Quando falamos a Palavra de Deus, precisamos
confiar no seu autor. À nós crentes compete anunciar a Palavra; a Deus, operar. Aquele que disse
“Ide por todo o mundo” também disse “Eis que estou convosco”. Devemos falar a Palavra com
plena convicção de que é o poder de Deus para salvação de todo o que crê (Is 55.11; Rm 1.16).
Os homens que conduziam o paralítico de Lucas cap. 5 só conseguiram chegar à presença
de Jesus subindo-o pelo telhado, o que não foi coisa fácil, mas não desanimaram. Isto é
perseverança. Quando você estiver falando de Jesus, ore em espírito para que Deus honre a
Palavra dele e manifeste o seu poder salvador.
4.6 É preciso amor. Fé e amor andam juntos na evangelização. Quaisquer outros recursos
serão meros paliativos, como relações humanas, sociologia etc. Jesus foi a personificação do
amor. Ele salvou os pecadores amando-os até o fim (Jo 13.1). Sua posição ao morrer de braços
abertos na cruz é a expressão máxima do amor. Ali, num gesto de infinito alcance, Ele uniu os
dois povos com seus braços acolhedores (judeus e gentios).
4.7 A apresentação pessoal. Cuide disso. Sua aparência é importante, como é importante a
mensagem que você leva. Deus pode usar quem Ele quiser e o que Ele quiser, até uma queixada
de jumento, como no caso de Sansão, mas quanto à aparência pessoal, fica a critério de cada um.
87

Roupa passada, gravata no lugar, limpeza geral, inclusive das unhas; barba bem feita, cuidado
com o hálito. O traje deve ser modesto, decente e de bom gosto. Um traje mundano, imoral e
indecente não é próprio do cristão. Não permita que seu traje seja motivo de atração para os
ímpios, desviando a atenção de Cristo. Diz a Palavra de Deus no Sl 103.1: “Tudo o que há em
mim bendiga o seu santo nome”.
4.8 O uso da fala (ICo 14.9). Ao ler a Bíblia ou falar ao pecador, observe a pronúncia
correta das palavras, o que inclui todas as suas letras. Evite o pedantismo a todo o custo, porque
logo será descoberto. Pedantismo é falsa cultura. Na pronúncia da língua portuguesa atente para
a acentuação, entonação e pontuação. Uma dicção exata impõe-se e dá destaque. Jesus
certamente observava bem estas regras. O correto emprego das palavras é também muito
importante. Por exemplo, nunca dizer “verso” em lugar de “versículo”, quando referir-se às
divisões dos capítulos da Bíblia. O certo é “versículo”.
O ambiente de pessoas cultas também influi poderosamente na boa formação linguística e
cultural. O apóstolo Paulo nunca desprezou os livros (IITm 4.13). É de grande valor a leitura de
bons livros, e o manuseio de concordância bíblica, dicionários, gramáticas, manuais doutrinários,
etc.
4.9 O manuseio prático da Bíblia. É muito importante o pleno desembaraço no manuseio
da Bíblia. Isto significa saber onde estão as passagens necessárias e localizá-las com rapidez. É
imperioso conhecer a abreviatura de cada livro. Apenas duas letras para cada livro, sem ponto
abreviativo.
Nunca cite um versículo incompleto ou de maneira duvidosa. Isso compromete. Também
nunca acrescente ou subtraia palavras do texto bíblico, mutilando-o. Quanto a isso, é bom atentar
para a advertência de Dt 4.2; 12.32; Pv 30.5-6; Ap 22.18-19.
4.10 O uso de folhetos e literatura em geral. Nunca distribua nada sem primeiro ler. Há
um provérbio que diz: “Nem tudo que brilha é ouro”. Ande sempre munido de porções impressas
da Palavra de Deus: folhetos, revistas, Novo Testamento, Bíblias completas ou porções dela. Há
ocasiões em que não se pode falar nem ingressar em determinados lugares, mas a Palavra de
Deus pode fazer tudo isso. Milhares já foram salvos pela mensagem impressa. Distribua a
mensagem conforme a situação do momento.
O agricultor, quando semeia, escolhe a semente antes de lançá-la no solo; ele assim faz
porque os terrenos são diferentes. Também se pode evangelizar por meio de cartas pessoais.
Neste caso, as cartas devem sempre ser manuscritas, a fim de conduzir o toque pessoal.
5. QUANDO EVANGELIZAR?
A única resposta é AGORA!
Como os pecadores crerão AGORA, se não falarmos AGORA? (Ml 1.9; At. At 17.30; Hb 3.7).
AGORA que estamos vivos (Lc. 16.27).
AGORA que temos pouco tempo (Jo 9.4; Ap 22.20).
Crianças, jovens, adultos e idosos devem ser ganhos para Jesus AGORA. Uma oportunidade
perdida pode nunca mais voltar. Um coração hoje aberto, amanhã pode estar fechado.
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ABUSO ESPIRITUAL E EMOCIONAL
DEFINIÇÃO
Abuso espiritual é o uso impróprio de qualquer posição de poder, liderança, ou influência
para satisfazer os desejos egoístas de um líder. Às vezes o abuso se origina em posições
doutrinárias. Às vezes ele ocorre para que os interesses pessoais de um líder, ainda que
legítimos, sejam satisfeitos de maneira ilegítima. Sistemas religiosos espiritualmente abusivos
são comumente descritos como legalistas, controladores mentais, religiosamente viciadores e
autoritários. O abuso espiritual se transforma em evidente abuso emocional, quando as
lideranças passam a dirigir não só a vida espiritual-religiosa, mas avança na vida pessoal,
sentimental e até profissional das pessoas.
INTRODUÇÃO
Ronald M. Enroth é um pastor norte-americano e sociólogo estudioso de religiões, que
acompanhou algumas pessoas que se desligaram da igreja Jesus People, nos EUA, e coletou
informações sobre como os pastores faziam pressão psicológica para impedir que o povo
deixasse sua congregação. Ele escreveu um livro sobre esse assunto em 1991, mas seu conteúdo
continua atual.
O pastor chamou de “abuso espiritual” as atitudes daqueles líderes, relatadas no livro, e
apesar de ser uma pesquisa realizada nos EUA há quase 20 anos, percebe-se que muitas práticas
são encontradas nas igrejas brasileiras hoje, para impedir que os membros se desliguem e passem
a congregar em outros ministérios.
I – CARACTERÍSTICAS DO ABUSO ESPIRITUAL
Há pelo menos sete comportamentos comuns adotados por essas lideranças:
1. Distorção das Escrituras Sagradas
Usam doutrinas do tipo “cobertura espiritual”, distorcendo o sentido bíblico de autoridade
e submissão. Esses grupos geralmente são fundamentalistas e superficiais no seu conhecimento
bíblico. O que o líder ensina é aceito sem muito questionamento e nem é verificado nas
Escrituras se as coisas são mesmo assim, ao contrário do bom exemplo dos bereanos, que
examinavam tudo o que Paulo lhes dizia.
2. Liderança Autocrática
Discordar do líder é discordar de Deus, portanto o líder deve ser obedecido, mesmo que
esteja errado. Um dos “homens de Deus” disse que se jogaria na frente de um trem caso o “líder”
ordenasse, pois Deus faria um milagre para salvá-lo ou a hora dele tinha chegado mesmo. A
rígida hierarquia, em forma de pirâmide, às vezes se utiliza do Salmo 133 como base.
Em muitos casos não é permitido chamar alguém com cargo importante pelo nome, o seria
uma desonra, mas sim pelo cargo que ocupa, como por exemplo “pastor Fulano”, “bispo X”,
“apostolo Y” etc. Alguns afirmam crer em “teocracia” e se inspiram nos líderes do Antigo
Testamento. Dizem que democracia é do demônio, até no nome.
Esse sistema religioso abusivo também é paranoico. Apenas uma imagem positiva do
grupo é apresentada àqueles que não fazem parte dele, porque seu funcionamento abusivo será
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obviamente rejeitado se for conhecido. Costumam alegar que pessoas “mundanas” não entendem
de religião, e portanto não têm o direito de saber sobre suas práticas internas. Isso leva os
membros a esconder das pessoas que não são membros algumas doutrinas, regras, e
procedimentos internos do grupo. Normalmente os líderes mantêm segredos que não divulgam
nem às suas congregações. Esse sigilo é necessário porque o sistema é falso e não resiste a uma
discussão séria à luz da Palavra de Deus.
3. Isolacionismo
Esses líderes desenvolvem no grupo um sentimento de superioridade: eles têm a melhor
revelação de Deus, a melhor visão e a melhor estratégia. A relação com os outros ministérios tem
o único objetivo de divulgar a “marca” – nome – da denominação, para “levar avivamento”
para os outros ou para obter público para seus eventos. Visitas ou qualquer outra interação com
outros ministérios é desencorajado ou até mesmo proibido. Em alguns grupos, no louvor são
tocadas apenas músicas do próprio ministério.
4. Elitismo Espiritual
Transmitem a ideia de que quanto maior o nível da pessoa na hierarquia (cargo), maior é
sua espiritualidade: a pessoa é mais espiritual; tem maior intimidade com Deus; conhece mais a
Bíblia; possui mais poder espiritual (unção). Em algumas igrejas o número de discípulos ou de
células é indicativo da espiritualidade do líder. Em outras existem camisetas para diferenciar
aqueles que são discípulos do pastor. Quanto maior o serviço demonstrado à denominação, ou
quanto maior a bajulação, mais rápida é a subida na hierarquia.
5. Controle da Vida
Os líderes, especialmente em grupos de discipulado, interferem na vida particular das
pessoas. Controlam com quem podem namorar; se podem ou não ir à praia; se devem ou não
mudar de residência (inclusive comprar e vender o imóvel); quais roupas podem vestir; a
presença nos cultos é controlada etc. Faltar em algum evento por motivos profissionais ou
familiares é um pecado grave. Há registro de um líder oferecendo atestados médicos falsos, para
que seus discípulos diretos faltassem no trabalho para ir a um evento. Um deles discordou dessa
imoralidade, foi ao evento e perdeu o emprego.
6. Rejeição de Discordâncias
Nesses ministérios não existe espaço para o debate teológico. A interpretação da Palavra
que todos devem seguir é a dos líderes, algo muito semelhante à doutrina da infalibilidade papal.
Qualquer crítica é sinônimo de rebeldia, insubmissão etc. Discordar – ou querer debater –
teologicamente é considerado um dos pecados mais graves (pecados morais não recebem o
mesmo tratamento). Quem pensa diferente é convidado a se retirar. Essas denominações
publicam suas posições oficiais, que são consideradas as interpretações mais fieis do texto
bíblico original.
7. Saída Traumática
Quem se desliga do grupo sofre acusações de rebeldia, falta de visão, egoísmo, preguiça,
comodismo etc. Os que permanecem no grupo são instruídos a evitar influências dos rebeldes,
que são desmoralizados.
Os desligamentos são tratados como uma limpeza que Deus fez, para provar quem é fiel ao
sistema. Não compreendem como alguém pode decidir se desligar de algo que é considerado
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uma visão de Deus. Portanto, desligar-se do grupo equivale a rebelar-se contra o chamado de
Deus. Muitas vezes relacionamentos são cortados e até famílias são prejudicadas, apenas pelo
fato de alguém não querer mais fazer parte desse grupo ditatorial.
II - ALGUMAS RESPOSTAS BÍBLICAS
Existem vários exemplos de abuso espiritual na Bíblia. No livro de Ezequiel, por exemplo,
Deus descreve e condena os “pastores de Israel”, que apascentam a si mesmos e não as ovelhas;
que não cuidam das doentes, desgarradas e perdidas, mas dominam sobre elas com rigor e dureza
(Ez. 34.1–10). Jesus reagiu com indignação contra os cambistas no Templo, que exploravam os
fieis (Mt. 21.12–13; Mc. 11.15–18; Lc. 19.45–47; Jo. 2.13–16), e também contra aqueles que se
importavam mais com suas próprias interpretações da Lei do que com o sofrimento humano (Mc.
3.1–5). Em Mateus 23, Jesus nos dá uma importante descrição dos líderes espirituais abusivos.
Em Gálatas, Paulo argumenta contra aqueles que queriam impor um Cristianismo legalista,
subvertendo a mensagem do evangelho.
Jesus Cristo era Deus encarnado, a segunda Pessoa da Trindade, o Criador do universo.
Ele, obviamente, tem a mais alta e soberana autoridade espiritual. Ainda assim, Jesus não usou
essa autoridade para subjugar seus discípulos; ele não abusou de sua autoridade para colocá-los
sob o jugo de regras e regulamentos legalistas. Ao contrário, ele disse: “Vinde a mim, todos os
que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e
aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa
alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve” (Mt. 11.28–30).
Jesus tampouco procurava manter as aparências externas. Ele comia com publicanos e
pecadores (Mt. 9.10–13). Aos fariseus legalistas, Jesus aplicou as palavras de Isaías: “Este povo
honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando
doutrinas que são preceitos de homens” (Mt. 15.9). Ele condenou sua atitude: “Ai de vós,
escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se
mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia! Assim
também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas, por dentro, estais cheios de
hipocrisia e de iniquidade” (Mt. 23.27–28).
Jesus não era paranóico como os líderes abusivos. Seu ministério era transparente ao
público (Jo.18.19–21). Ele não tinha nada a esconder. Jesus não só criticou os líderes religiosos
por suas doutrinas errôneas (Mt. 15.1–9; 23.1–39 etc.), mas também, quando criticado, ele não os
silenciou, mas deu-lhes respostas bíblicas e racionais às suas objeções (Mt. 19.3–9; Lc. 5.29–35;
7.36–47).
Jesus, ainda que ensinasse a Lei perfeita de Deus, colocava as necessidades legítimas das
pessoas acima de regras ou regulamentos legalistas (Mt.12.1–13; Mc. 2.23–3:5). Ainda que
nenhum ser humano seja absolutamente perfeito nessa vida (IJo. 1.8), podemos saber que já
temos vida eterna (Jo. 5.24; 6:37–40; Rm. 8.1–2; IJo. 5.10–13).
Os fariseus eram um exemplo de líderes espirituais abusivos: “Ai de vós, escribas e
fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes
negligenciado os preceitos mais importantes da Lei: a justiça, a misericórdia e a fé; devíeis,
porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas!” (Mt. 23.23).
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III - EFEITOS DO ABUSO ESPIRITUAL
O abuso espiritual tem um efeito devastador na vida das pessoas. Elas normalmente
depositam um alto grau de confiança em seus líderes, os quais deveriam honrar e guardar tal
confiança. Quando essa confiança é traída, a ferida que se abre é muito grande, até mesmo a
ponto da pessoa nunca mais poder confiar em líderes espirituais novamente, mesmo que eles
sejam legítimos.
Além de desenvolverem medo e desilusão com relação a líderes religiosos, as vítimas de
abuso espiritual muitas vezes têm dificuldade em confiar em Deus. Eles se perguntam: “como é
que Deus pode ter permitido que isso acontecesse comigo? Tudo o que eu queria era amá-lo e
servi-lo!” Muitas vezes, essas pessoas desenvolvem grande rancor. A raiva, por si própria, não é
necessariamente pecado, pois até mesmo Deus se ira contra a injustiça. Entretanto, se esse rancor
não for progressivamente eliminado, pode estabelecer raízes de amargura e incredulidade com
relação a tudo que seja espiritual.
IV – RECUPERANDO-SE DO ABUSO ESPIRITUAL
Para que haja uma recuperação dos males causados pelo abuso espiritual, é preciso que a
vítima entenda o que aconteceu, porque aconteceu, e como aconteceu. Ela também precisa
entender que ela não é a única pessoa vitimada por esse tipo de abuso. Ela deve procurar grupos
de apoio, e ser contínua e pacientemente ensinada sobre a graça de Deus. Os grupos de apoio são
necessários não só para que a vítima seja ministrada pelo grupo, mas também para que ela possa
usar sua experiência para ministrar a outras vítimas, o que é essencial para a sua recuperação.
A vítima também deve procurar eventualmente perdoar os que a abusaram. Normalmente
alguns anos são necessários para que uma vítima de abuso espiritual possa ser totalmente
restaurada.

***************
UNIÃO E ENGAJAMENTO DA IGREJA
“Engajamento” é uma palavra que tem várias aplicações. O sentido em que estará sendo
usada neste texto é o de uma tomada de posição ativa nos problemas sociais e políticos do tempo
em que vivemos.
Durante muito tempo, prevaleceu a mentalidade equivocada e alienante de que a igreja não
devia se envolver com as questões sociais e políticas. Ainda hoje, muitos insistem que a missão
da Igreja é apenas evangelizar. A ação social e a participação política são incompatíveis com a
missão da Igreja, afirmam. Porém, quando a missão da Igreja é concebida em toda a sua
plenitude, isto implica, inevitavelmente, no questionamento, denúncia e desestabilização das
ideologias, estruturas e sistemas que se opõem ao projeto de justiça idealizado por Deus. Não há,
portanto, incompatibilidade. O evangelho de Cristo não tem como não ser, em certo sentido,
social e político, uma vez que considera o homem em sua totalidade e no contexto em que vive.
Mas é preciso entender que as transformações sociais não acontecem por acaso, nem são
alcançadas somente com oração; demandam também um engajamento efetivo do povo de Deus.
E é precisamente isto que se espera de todos aqueles que oram: ‘‘venha a nós o teu reino; seja
feita a tua vontade, assim na terra como no céu”.
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1. O ENGAJAMENTO DA IGREJA TEM POR BASE
A CRENÇA EM UM DEUS LIBERTADOR
O Deus em quem cremos e a quem servimos não é conivente com as estruturas opressoras.
O Êxodo é a mais clara confirmação desta verdade (Êx 3.7-10). O Ministro Anglicano Andrew
Kirk afirma o seguinte: “O Deus que se apresenta no Êxodo trabalha ativamente para revelar
quem é: um Deus absolutamente político. (...) No ato de libertar Israel do Egito, Deus põe em
movimento uma nova forma de vida. Ele pronuncia um não retumbante à realidade política do
Egito - tanto em relação ao seu sistema político, quanto aos meios empregados pelos líderes para
alcançar seus propósitos”.
Os profetas do Antigo Testamento foram figuras incômodas, pois denunciavam as
injustiças e exortavam de forma implacável os opressores (IRs 18.17-18; Is. 10.1-2; Am 4.1; Mq
2.1-2). É simplesmente impossível crer em um Deus libertador, e ao mesmo tempo assumir uma
postura de passividade ante as inúmeras formas de injustiça atualmente estabelecidas. A fé cristã
é revolucionária, pois não se conforma, busca sempre a transformação (Rm 12.1-2).
Quando a Igreja toma consciência de que o Deus da Bíblia é um Deus libertador, ela
assume a sua condição de agência de transformação histórica e começa a incomodar.
2. O ENGAJAMENTO DA IGREJA TRANSCENDE
O NÍVEL POLÍTICO-PARTIDÁRIO
A Igreja não é um partido político e o Evangelho por ela anunciado também não se reduz a
um programa social e político. É muito mais do que isso. Percebe-se, por parte de muitos
evangélicos hoje, uma aspiração messiânica no sentido de implantar uma ditadura evangélica
(que seja apoiada pela Igreja, evidentemente), colocando nas várias esferas do poder homens
crentes: vereadores, prefeitos, deputados e, se possível, até o presidente. Esta fascinação pelo
poder pode esconder em seu bojo a tentação de impor o Evangelho de cima para baixo e,
seguramente, esse não é o caminho. A própria História atesta que a Igreja não deve cobiçar o
poder. Como instituição, ela não pode hastear bandeiras partidárias visando chegar ao poder.
Esta não é a sua missão. O seu compromisso básico é com o Reino de Deus. Fomos chamados
para ser sal da terra e luz do mundo. Isto não impede, evidentemente, que evangélicos postulem
os cargos políticos. Muito pelo contrário, devem se candidatar e devem ser apoiados, desde que,
além de crentes, também sejam competentes e tenham vocação política. Porém, isso não pode
acontecer como um projeto da Igreja no sentido de se organizar uma “tomada” do poder pelos
evangélicos.
3. ESTRATÉGIAS PARA O ENGAJAMENTO DA IGREJA
3.1 O testemunho dos cristãos - Mateus 5.1-16 fala, entre outras coisas, de fome e sede de
justiça, perseguição por causa da justiça etc. São usadas as figuras do sal e da luz, a fim de
mostrar que a maneira mais eficaz para a Igreja marcar presença e transformar a sociedade é o
testemunho, o estilo de vida de seus membros. Um engajamento só de discurso não produzirá
nada. Andrew Kirk fala de dois tipos de envolvimento: “um deles é o envolvimento nas
estruturas da sociedade; o outro é o que se efetua por intermédio do nosso exemplo como
pessoas ou como comunidades cristãs. (...) Nosso envolvimento ativo na sociedade pode
acontecer no próprio local de trabalho, onde talvez tenhamos uma atuação mais viva” (IPe 2.1117).
93

3.2 A intercessão dos cristãos - Eu diria que nós precisamos politizar mais as nossas
orações. Por exemplo, em vez de simplesmente orarmos para o irmão conseguir um emprego,
deveríamos clamar a Deus fervorosamente contra esse modelo econômico que produz o
desemprego. Por ocasião da votação de questões importantes será que a Igreja se põe em oração?
A questão das reformas tem sido alvo de nossas orações?
O profeta Ezequiel afirma que Deus procura intercessores atentos à situação sócio-política
do país (Ez 22.23-31). Será que temos sido esses intercessores? A Bíblia recomenda a
intercessão em favor das autoridades (IITm 2.1-2). Como temos entendido esta recomendação?
A oração em favor dos vocacionados para a política deve ser feita com o mesmo interesse com
que oramos pelos missionários, por exemplo.
3.3 A ação social dos cristãos - Quando a Igreja faz, a sua voz se torna mais ouvida e
respeitada (At 2.42-47). “A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na
totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta” (Série
LAUSANNE, vol. 4, ABU/Visão Mundial).
Na Consulta Internacional realizada em Grand Rapids em 1982, sob a presidência de John
Stott, foi apresentado um chamado à responsabilidade social, tendo em vista as necessidades
atuais, onde um quinto da raça humana não tem as condições básicas para sobreviver e milhares
de pessoas morrem de fome todos os dias. O documento chama a atenção ainda para o seguinte:
“milhares de outras pessoas não têm onde morar, não têm roupas nem água limpa ou cuidados
médicos: não têm oportunidades nas áreas de educação e emprego e estão condenadas a levar
uma existência miserável, sem qualquer possibilidade de promoção pessoal para si mesmas ou
para suas famílias. Essas pessoas podem ser descritas como ‘oprimidas’ pela desigualdade
econômica brutal de que são vítimas e pelos diversos sistemas econômicos que provocam e
perpetuam essa situação. Outras sofrem opressão política. (...) Outras ainda são vítimas de
discriminação por causa de sua raça ou sexo. (...) Somente o evangelho pode transformar o
coração do homem. Nada pode tornar um povo mais humano do que a influência do evangelho.
Mas não podemos nos limitar à proclamação verbal. Além da evangelização mundial, o povo de
Deus deve se comprometer profundamente com a assistência social, o auxílio, o
desenvolvimento e a busca da justiça social e da paz” (Série LAUSANNE, vol. 2, ABU/Visão
Mundial).
3.4 A participação política dos cristãos - Os cristãos também têm a responsabilidade de
agir contra as causas que geram os problemas acima mencionados (Is 1.17). Esta ação se dá
através das vias políticas. É através do sindicato, das associações comunitárias, dos movimentos
estudantis, dos partidos políticos etc. que se dá a participação política. E esse tipo de ação tão
necessária é a que vai confrontar e lutar para reverter as causas geradoras dos males sociais. A
participação política se dá não só nas ocasiões de eleições, e também não se limita apenas a votar
ou ser eleito. Ela demanda um envolvimento efetivo e contínuo.
Certamente, o momento histórico que temos vivido desafia e exige dos cristãos um
engajamento mais efetivo, mais visível, mais consequente, mais bíblico, pois “aquele que sabe
que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando" (Tg 4.17).
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4. A MATURIDADE DA IGREJA PARA O TERCEIRO MILÊNIO
Mais do que em qualquer outro tempo, a Igreja precisa demonstrar maturidade no trato das
questões neste novo milênio. E como se evidencia essa maturidade na vida da Igreja? Entre
outras coisas, através de:
4.1 Uma visão dilatada da história - Ninguém pode almejar a maturidade na vida,
jogando fora as lições que a história forneceu. Experiências traumatizantes, outras frustrantes,
erros memoráveis, vitórias portentosas. Todos esses momentos trazem em si, tesouros
inestimáveis. São lições que não aprendemos nos bancos escolares, nem nas disciplinas de uma
faculdade. São lições de vida, registradas a partir de sangue, suor e lágrimas.
Isaque sabia muito bem disso. Em Gênesis 26.1-25, ele caminha com sua gente, sedenta,
cansada, em meio a um lugar seco, desértico e árido. Necessitavam de água. Sem ela iriam
morrer. Ele, então, relembra seus dias de menino. Aprendendo com a experiência de seu pai,
procura o poço que Abraão, no passado, cavara. Ele sabia que ali tinha água. Apesar de estar
entulhado pelos inimigos, o poço tinha água - com certeza. E aquele poço antigo seria bendito e
traria a água que recobraria o ânimo para a caminhada.
A Igreja, hoje, tem ela mesmo entulhado os poços históricos de onde emana refrigério e
estímulo para os nossos áridos dias. A geração de cristãos evangélicos brasileiros, na atualidade,
não tem lastro histórico. Comunidades alternativas com um evangelho paralelo, surgem do nada
e, consequentemente, dirigem-se para lugar nenhum. Estimulam o repúdio à história, o passado
que nem conhecem - em nome de um equivocado tradicionalismo. Quem não conhece a sua
história, não tem memória, não tem identidade, não sabe de suas fraquezas, ignora suas virtudes.
O profeta Ageu, em sua mensagem inicial, não cansava de reafirmar ao povo que voltava do
cativeiro: “Considerai o vosso passado” (Ag 1.5-7). Assim como o ferro é forjado no fogo, e o
diamante só tem brilho e valor após o processo de lapidação, as experiências vívidas e vividas na
história promovem a maturidade e o crescimento na caminhada de fé.
4.2 A promoção de relacionamentos saudáveis - Uma das características emocionais de
uma pessoa madura é a habilidade para contornar situações difíceis, agressivas e torná-las
consensuais e harmônicas.
Quando Roboão, filho de Salomão, passou a governar em lugar de seu pai, ouviu o
conselho dos homens maduros do reino: "Se te tornares servo deste povo, e o servires, e
atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre” (IRs 12.6-8). Tais
conselhos promoveriam a paz e fortaleceriam os laços de seu governo, a partir de
relacionamentos harmoniosos e saudáveis com o povo. Mas Roboão não quis ouvir os anciãos.
Preferiu os devaneios inconsequentes dos seus amigos imaturos e chegou a afirmar: “Meu dedo
mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai... meu pai vos castigou com açoites, porém eu
muito mais, vos castigarei com escorpiões" (IRs 12.10-11). Assim, o reino entra em uma guerra
civil que termina na ruptura, no cisma de 10 tribos contra apenas 2 que ficaram com o imaturo
Roboão.
Davi, quando foi ungido rei por Samuel em lugar de Saul, passou a ser perseguido por
aquele enciumado monarca decadente. Por duas vezes teve a oportunidade de matar Saul, mas
não o fez. A Bíblia recomenda: “Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos em fazer o
bem... abençoai aos que vos perseguem... se possível, quanto depender de vós, tendes paz com
todos os homens" (Rm 12.14,17-18).
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O livro de Provérbios faz referências ao homem, que amadurecido pela vida, dá ouvidos à
maturidade, e ao louco e insensato que procede ignorantemente (Pv 10.23; 12.15; 20.3).
Paulo apelou aos cristãos de Corinto para que evitassem relacionamentos belicosos e as
rixas, as intrigas e os partidarismos. A presença de tais questões entre eles atestava a imaturidade
de sua fé (ICo 3.1-4). Aos crentes de Éfeso, Paulo destaca que um dos sinais da maturidade, do
crescimento na fé, e na ação do Espírito, é a Unidade do Corpo (Ef 4.4-6,12,13).
A maturidade, na vida de uma pessoa e/ou Igreja, é dimensionada pela capacidade de
promover relacionamentos saudáveis, harmoniosos e verdadeiros. A Igreja cristã precisa tratar no
seu meio os relacionamentos infrutíferos e enfermos, tais como: hipocrisia, imoralidade,
opressão ao mais fraco, discriminação social, preconceito racial etc.
4.3 A firmeza de seus valores interiores - Uma terceira realidade que pode ser notada, em
face à maturidade, é a firmeza dos valores interiores. É a sedimentação do conhecimento
associado ao dia-a-dia. Quando Paulo escreve aos crentes em Éfeso, recomenda esta firmeza (Ef
4.11-16). A imaturidade cristã é vista pela inconstância doutrinária. Como tem gente dentro das
igrejas hoje, sendo levadas por todo vento de doutrina! E não precisa ser vento forte. Na atual
conjuntura do meio evangélico, qualquer brisa leva consigo muita gente. Crentes e pastores
inclusive. Enquanto a Igreja imatura preocupa-se com os gestos e jeitos de sua enferma teologia
vazia, assim como em Corinto, os verdadeiros valores interiores se deterioram: imoralidades,
processos judiciais entre irmãos, indisciplina dos líderes das igrejas, bebedices e glutonarias,
incontinência. Os únicos valores que imperam em muitos púlpitos evangélicos, hoje, são os
valores econômicos. Enquanto o dinheiro dá o tom do sermão, a falência dos valores éticos,
espirituais, morais, sociais e políticos se degenera em uma nação com milhões de evangélicos.
4.4 Projetos futuros de solidariedade - Apesar da importância da História, não podemos
pretender caminhar a largos passos para frente, olhando somente para trás. Quem anda para
frente, olhando para trás, vai cair, vai tropeçar, vai se perder e não atingirá seu objetivo. A
maturidade da Igreja neste novo milênio aprende com a História e planeja seu futuro, a partir de
projetos solidários. Isso porque maturidade e valores altruísticos são pares gêmeos.
A “Parábola do Bom Samaritano” revela, entre outras lições, que o amor verdadeiro e
maduro cuida e se responsabiliza, enxerga e ajuda o próximo (Lc 10.25-33). O primeiro milagre
pós ascensão de Cristo (Atos 3), expressa essa preocupação. Pedro e João externam sua fé
solidarizando-se com o coxo à porta do templo. Estendem-lhe a mão e o colocam em pé. A Igreja
esta desafiada a evidenciar todos esses sinais de maturidade.
CONCLUSÃO
O Cristianismo não se limita a práticas cultuais e devocionais. A fé cristã tem também uma
dimensão social. Entretanto, o engajamento da Igreja deve ser determinado pelos inegociáveis e
imutáveis valores do Reino de Deus. A Igreja do terceiro milênio enfrenta questões como:
clonagem, casamento entre pessoas do mesmo sexo, AIDS, extraterrestres, engenharia genética,
aborto, eutanásia etc., temas para os quais os líderes cristãos precisam oferecer respostas
bíblicas. Embora muitos membros da igreja não saibam do que se trata, nossos jovens e crianças
estão convivendo com essas questões nas escolas e universidades, sem saber discutir tais
assuntos de forma cristã. A Bíblia continua tendo as respostas para o homem moderno, e a Igreja
precisa apresentar essas respostas. Importa mais obedecer a Deus que aos homens (At 4.19-20).
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A MISSÃO DA IGREJA
“E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do
reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande
compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então,
disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da
seara, que mande ceifeiros para a sua seara” (Mt 9.35-38).
Os diversos países do mundo possuem pessoas habilitadas e credenciadas para representálos nos países estrangeiros - são os embaixadores. Essas pessoas têm uma missão muito nobre e
de grande responsabilidade, pois falam e atuam em nome do seu país de origem.
Assim como os embaixadores, e tantos outros profissionais possuem a sua função, a Igreja
tem a sua missão neste mundo. Alguns aspectos relevantes da missão da Igreja, a partir de
Mateus 9.35-38, trazem uma definição mais completa do ministério de Jesus. A Igreja tem como
Cabeça o próprio Senhor Jesus, o que significa que a sua missão é a própria missão de Cristo. A
Igreja tem que entender a sua missão a partir daquilo que Jesus fez e ensinou, pois a verdadeira
Igreja cristã está sempre centrada em Cristo.
1. MISSÃO CARACTERIZADA PELO ENSINO
O texto bíblico acima informa, com clareza, que o Senhor Jesus, durante a sua
peregrinação terrena, cuidou de atender todas as áreas da personalidade humana. Ele cuidou de
transmitir o conhecimento, a instrução, a doutrina, a fim de que os seus seguidores pudessem
ficar preparados para enfrentar os desafios diários, bem como os ventos de doutrinas que
fortemente sopravam naqueles dias.
Em Mateus 26.55, encontramos que Jesus ensinava diariamente no templo, revelando o seu
interesse no cumprimento da missão tão sublime de ensinar. No texto da Grande Comissão (Mt
28.18-20), o Senhor Jesus assim se expressou: “Ensinando-os a guardar todas as cousas que vos
tenho ordenado” (v. 19). É oportuno recordar que a missão do Espírito Santo é, também, ensinar
(Jo 14.26).
A Igreja precisa encarnar a missão do ensino, pois é através dele que os cristãos serão
equipados para o desempenho de suas funções. O exemplo de Áquila e Priscila é oportuno, pois
este casal instruiu Apolo no caminho de Deus (At 18.26).
Ao examinar a história da Igreja, observa-se que a estratégia adotada pelos missionários
era que ao lado de cada templo houvesse também uma escola. Esse pensamento ganhou força e
tem sido praticado por muitas igrejas no Brasil e no mundo. No Brasil, as igrejas de tradição
reformada têm procurado se manter fieis a essa tradição, fundando e mantendo escolas. Todo o
ensino da Igreja deve ser determinado pelo conteúdo da Palavra de Deus e os valores do Reino,
submetendo-se à ética cristã.
2. MISSÃO CARACTERIZADA PELA PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO
O texto básico prossegue declarando que Jesus, além de ensinar no templo e nas sinagogas,
pregava o Evangelho do Reino. Aqui está a missão proclamadora da Igreja, a qual precisa ser
cumprida com mais fidelidade e urgência. Essa missão proclamadora está claramente
apresentada em Mateus 28.18-20 e em Marcos 16.15.
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A seara é grande e os trabalhadores são poucos. O Mestre dos mestres recomenda: ‘‘Rogai,
pois, ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara” (Mt 9.38). O cristão, além
de pedir mais trabalhadores para o Reino de Deus, precisa estar disposto a ser um ceifeiro. À
semelhança do profeta Isaías, ao receber o chamado, a sua resposta deverá ser: "Eis-me aqui,
envia-me a mim” (Is 6.8). O apóstolo Paulo declarou: “Ai de mim se não pregar o evangelho”
(ICo 9.16); ele revelou, portanto, o seu compromisso no cumprimento dessa tarefa.
3. MISSÃO CARACTERIZADA PELO SERVIÇO
É importante salientar que o Senhor Jesus se apresenta como aquele que vai, também, ao
encontro das necessidades físicas, pois o texto nos informa: "curando toda sorte de doenças e
enfermidades” (Mt 9.35). Aqui está o aspecto do serviço que a Igreja precisa prestar a todas as
pessoas. Neste sentido, o que se percebe é que a demonstração de amor ao próximo precisa ser
mais evidente. O Senhor Jesus deixou claro: o que mais identifica um cristão é o amor que ele
demonstra ao seu semelhante (Jo 13.34-35). Os verdadeiros cristãos sempre foram caracterizados
como pessoas doadoras, que se doaram e doaram bens para o reino de Deus (At 4.32-35). Porém,
o texto que mais de perto trata deste assunto é a Parábola do Bom Samaritano (Lc 10.25-37).
Em decorrência do aumento populacional e das injustiças sociais, verifica-se que a
tendência mundial é aumentar a quantidade de pessoas carentes. Por isso, a Igreja precisa,
urgentemente, equipar-se, de modo adequado, a fim de exercer essa parte da missão que é
socorrer aqueles que se encontram excluídos e vitimados pelas adversidades da vida. É assim que
a verdadeira fé será comprovada por meio de ações concretas, as quais ajudarão na recuperação
das pessoas.
A Igreja, apesar de não ser uma entidade tipicamente filantrópica, precisa preocupar-se
com as questões sociais, administrando e envolvendo-se com projetos de promoção humana (Tg
2.14-26).
4. A IGREJA SÓ PODE CUMPRIR SUA MISSÃO NO PODER DO ESPÍRITO SANTO
Somente pelo poder do Espírito Santo a Igreja pode cumprir a finalidade para a qual Deus
a destinou antes da fundação do mundo. A Igreja é de Deus, mas é composta por homens, que
embora salvos são limitados. Sobre cada membro se cumpre literalmente a palavra de Jesus:
“Sem mim nada podeis fazer” (Jo 15.5). Somente Jesus pode fortalecer cada membro da Igreja.
A mensagem de Zacarias 4.6 continua em pleno vigor: “Não por força, nem por violência, mas
pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos”.
A Igreja cristã nasceu no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado para
ficar entre nós para sempre (Jo 14.16). Iniciou-se então a “dispensação do Espírito Santo”, ou o
“ministério do Espírito Santo” (IICo 3.5-8). Isso evidencia claramente que o pleno
funcionamento da Igreja está inteiramente vinculado à operação do Espírito Santo.
Vejamos como o Espírito Santo opera para tornar a Igreja eficaz.
4.1 O Espírito Santo conscientiza cada crente que deseja usá-lo como instrumento de
Deus. A Igreja é um corpo, do qual os crentes são os membros e Jesus é a cabeça (ICo 12.12,27;
Ef 1.20-23). Como em um corpo físico cada membro tem a sua destinação dada pelo Criador,
assim também cada membro da Igreja tem a sua função no corpo de Cristo. Deus colocou os
membros no corpo cada um como quis (ICo 12.18), Deus não somente deu uma função distinta a
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cada crente, mas também cada dom corresponde àquilo que Ele determinou para cada membro
(Mt 25.11; Lc 19.10; IPe 4.10). Deus conta com a cooperação de cada membro. A Bíblia fala que
o “auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo,
para a sua edificação em amor” (Ef 4.16; Cl 2.19). A igreja só alcança a sua eficiência completa
quando todos os membros estão em plena atividade dentro do plano de Deus;
Cada crente recebe de Deus uma chamada para servir. A Bíblia afirma que fomos salvos
para servir (ITs 1.9), que nossas consciências foram purificadas das obras mortas “para
servirmos ao Deus vivo” (Hb 9.14), e que sendo libertos do pecado “fomos feitos servos da
justiça” (Rm 6.18). A Bíblia ainda revela que “aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou
dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai” (Ap 1.5-6). Em IPe 2.9,
lemos que somos um “sacerdócio real para anunciar as virtudes daquele que nos chamou”.
Dessa maneira, o crente não precisa esperar que Deus lhe dê uma chamada especial para servi-lo,
pois ele já a possui. O crente precisa somente compreender isso e começar a obedecer ao Senhor.
Essa realidade funcionava plenamente na igreja primitiva, pois todos os crentes ali
cooperavam ativamente na obra: em Jerusalém (At 8.1-4; 11.19-23), em Filipos (Fp 1.5) e em
Tessalônica (ITs 1.7-9). Na igreja em Éfeso, o dinamismo chegou a tal ponto que “todos os que
habitavam na Ásia ouviram a Palavra do Senhor” (At 19.10). Graças a Deus!
4.2 O Espírito Santo conduz cada crente para o ocupar seu lugar no plano de Deus. O
Espírito Santo quer encher cada crente com o seu poder. Jesus disse antes de subir ao Céu:
“Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas” (At
1.8). O Espírito Santo é dado para proporcionar poder para servir ao Senhor. O Espírito Santo
autoriza a igreja a falar com toda a ousadia (Ez 2.1-2; 3.14; At 4.31). O crente é simplesmente
um vaso de barro (IICo 4.7). A excelência do poder é de Deus, que capacita o crente para o
serviço. Sem este poder, a igreja jamais alcança a sua eficiência completa.
O Espírito Santo faz com que as qualidades espirituais de que a Bíblia fala se manifestem
na vida do crente. Ele o enche com amor (Rm 5.5), e o amor o constrange e impulsiona ao
serviço (IICo 5.14). Ele enche o crente com alegria (At 13.52; Rm 14.17; G1 5.22), que é uma
força (Ne 8.10) e uma chave excelente para o serviço (Sl 100.2). O Espírito Santo também dá a
sabedoria (Ef 1.17), a qual oferece ao crente condições de fazer o serviço espiritual com a
capacidade dada por Deus (IICo 3.5-6), pois a sabedoria é excelente para dirigir (Ec 10.10). A
sabedoria dá ao crente também a capacidade de discernir tanto o tempo como o modo do
trabalho (Ec 8.5).
O Espírito Santo desperta no crente a vontade de servir ao Senhor. Muitos hoje estão
ociosos, porque dormem diante da sua responsabilidade. O despertamento de Deus faz despertar
a nossa vontade, que então começa a pedir: “Seja feita a tua vontade” (Mt 6.10). O Espírito
deseja, no tempo que ainda resta, viver conforme a vontade de Deus (IPe 4.2). Jesus disse que
aquele que quiser fazer a vontade de Deus a conhecerá (Jo 7.17). É Deus quem opera em nós o
querer e o realizar (Fp 2.13) pois aquele que começou uma boa obra a aperfeiçoará (Fp 1.6).
O Espírito Santo faz com que o crente sinta o desejo de se entregar inteiramente ao serviço
do Senhor, colocando toda a sua vida à disposição de Deus. A nossa vida foi comprada por Jesus
(ICo 6.19,20), mas Deus espera que nós, voluntariamente venhamos a entregá-la a Ele. A Bíblia
diz: “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional” (Rm 12.1).
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Assim fizeram os crentes em Macedônia (IICo 8.5). Aquele que deseja ser um instrumento
na mão de Deus deve entregar-se em suas mãos (At 11.21; Ap 1.6,20) e dizer de todo o seu
coração: “Eis-me aqui, envia-me a mim!” (Is 6.8).
4.3 O Espírito Santo usa todo aquele que se puser à disposição de Deus. Quando o
crente se sente despertado sobre a vontade de Deus para a sua vida, e está inteiramente entregue
a Deus, deve de coração (Rm 6.17; ICo 9.1), tomar a atitude de obedecer toda a direção do
Espírito Santo. Convém observar que toda a operação do Espírito Santo na vida do homem é
condicionada a uma inteira obediência (At 5.32). A Bíblia diz que devemos andar em Espírito
(Gl 5.25), isto significa “andar de acordo” (Am 3.3), com o Espírito Santo. Todo o nosso ser
deve estar inclinado à vontade de Deus, para andar nos seus caminhos (IRs 8.58; ICr 29.18).
Para os que assim andarem, a direção do Espírito Santo começará a manifestar-se,
orientando-os para um trabalho frutífero na igreja.
4.4 Dirigida pelo Espírito Santo a Igreja primitiva cumpriu sua tarefa de evangelizar
o mundo. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos disse: “Recebereis a virtude do Espírito
Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a
Judéia e Samaria e até os confins da terra” (At 1.8). Jesus apresentou o programa que Ele havia
determinado para a igreja, e somente pelo poder do Espírito Santo os crentes da igreja primitiva
puderam realizá-lo, e o fizeram num tempo muito curto.
a) “em Jerusalém” foi o lugar onde deviam começar! Eles começaram e realmente veio
um grande despertamento. Multidões se converteram (At 4.4; 5.14; 6.7). Pela operação do
Espírito Santo, o poder de Deus se manifestava de tal maneira, que muitos milagres foram feitos.
Os dons espirituais estavam em plena função, e grandes multidões se converteram (At 5.16).
b) “em toda a Judéia e Samaria”, foi pela perseguição que os “discípulos foram dispersos
pelas terras da Judéia e Samaria” (At 8.1). O trabalho espalhou-se por toda a parte (At 8.1-4).
Um grande despertamento sacudiu Samaria (At 8.5-18), onde se levantou um trabalho sólido.
Pouco tempo depois se falava das igrejas da Judéia, Galileia, e Samaria, que prosperavam e se
multiplicavam em número de membros (At 9.31).
c) “até os confins da terra”. Pela operação do Espírito Santo, em pouco tempo várias
partes do mundo receberam o Evangelho: A África foi o primeiro lugar, longe de Jerusalém, que
recebeu a Palavra. Foi pela obediência à direção do Espírito Santo que Filipe foi a Gaza, que
“estava deserta” (At 8.26). Ali se encontrou com o eunuco da Etiópia, que se converteu e foi
batizado. Ao voltar para a África, ele se tornou um instrumento poderosíssimo, nas mãos de
Deus, para levantar um grande trabalho durante o tempo dos apóstolos.
d) Antioquia, a capital da colônia romana na Síria, recebeu o Evangelho por meio dos
crentes dispersos de Jerusalém, (At 11.19-20). Um grande despertamento veio e uma poderosa
igreja se levantou, a qual se tornou um instrumento para enviar missionários para outras terras, e
dinamizar mais ainda a evangelização (At 11.21-26; 13.1-5).
e) A Europa recebeu o Evangelho, também pela obediência dos servos do Senhor à
direção do Espírito Santo que os chamou para lá (At 16.9-12). Chegando à Europa, pregaram o
Evangelho ali e, apesar de grandes perseguições levantaram-se grandes igrejas em várias cidades
importantes, como em Filipos, Tessalônica, Corinto, Roma e outras.
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4.5 O programa de evangelização que o Espírito Santo revelou aos apóstolos não
mudou! É esse mesmo programa que a igreja de hoje deve executar. Nós temos as mesmas
condições de cumpri-lo que os apóstolos, porque Jesus é o mesmo (Hb 13.8). A maior
necessidade da Igreja hoje é que esteja cheia do Espírito Santo, e que todos tenham as suas vidas
no altar (Rm 12.1; Hb 13.10), para uma inteira obediência à direção divina. O Espírito Santo
quer renovar a nossa confiança no Poder da Palavra de Deus e na operação dos dons espirituais!
Não adianta inventar novos caminhos: a Bíblia diz: “Perguntai pelas veredas antigas, qual
é o bom caminho, e andai por ele” (Jr 6.16). Todos nós acreditamos que o caminho que a
primeira igreja trilhou é o bom caminho. Jesus ainda quer usar a sua Igreja. Que todos possam,
impulsionados pela visão celestial sobre este caminho, continuar a obra de evangelização até o
final! E que todos, então, possam dizer: “Não fui desobediente à visão celestial” (At 26.19).

***************
ÉTICA NA IGREJA
INTRODUÇÃO
Antigamente, no Brasil, ser evangélico era sinônimo de ser honesto. A figura do pastor era
vista como exemplo de integridade. Lamentavelmente, hoje já não é mais assim. São inúmeros
os escândalos sexuais, financeiros e políticos envolvendo pastores, líderes e membros das igrejas
evangélicas. Uma das razões desse triste crescimento é a ausência de um discipulado sério e
radical que inclua a importância da ética na vida cristã. Ética tem a ver com o que é certo,
correto, justo e bom no comportamento humano na sociedade. A ética é uma “ilustre
desconhecida” da grande maioria dos evangélicos brasileiros.
A igreja evangélica brasileira precisa urgentemente de ética. O presente estudo pretende
compartilhar algumas ideias referentes a tão importante necessidade.
DEFINIÇÃO
Ética é a ciência que nos ensina sobre o que somos obrigados a fazer, o que somos
permitidos fazer e o que somos proibidos de fazer. Em suma, é a ciência que trata dos nossos
deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmos. Apliquemos esses
princípios no campo espiritual relacionado com o culto divino realizado no templo, ou seja onde
for, e teremos um culto cristão de qualidade.
1. A BASE TEOLÓGICA DA ÉTICA CRISTÃ
A ética cristã é diferente da ética filosófica. A ética cristã tem uma base que a distingue, e
essa base é a teologia, partindo desse princípio, podemos fazer as seguintes afirmações:
a) Ética centralizada em Deus – Do Antigo ao Novo Testamento o fato inicial e central da
ética é o próprio ser de Deus. Não sem razão, a primeira frase dos dez mandamentos é “Eu sou o
Senhor teu Deus, que te direi da terra do Egito, da casa da servidão” (Êx. 20.1-2), indicando
que Deus é a fonte de todo bem e toda justiça. O Deus vivo de Israel é a fonte unificadora das
exigências morais impostas ao homem e o supremo bem, e o supremo valor, para o homem.
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b) Ética Imperativa – Muitas pessoas defendem uma ética sem mandamentos, sem
preocupação com o que é certo ou errado, e seu único compromisso é com o próprio prazer. O
nome que se dá a essa postura é hedonismo: a preocupação individualista apenas com o prazer.
Em contraste com a ética hedonista, na ética bíblica a primeira preocupação é com a justiça, por
isso a ética bíblica é imperativa e não apenas sugestiva, quer dizer: Deus manda, não pede; suas
palavras são mandamentos e não sugestões ou conselhos.
c) Ética voltada para pessoas – Percebe-se em nossos dias, que a grande preocupação das
pessoas é com a posse, a aquisição e o consumo de bens materiais. Quem possui bens e consome
desfruta do respeito da sociedade. As pessoas passaram a ser vistas como consumidores e não
como cidadãos. A ética bíblica contrasta fortemente com essa atitude, pois preocupa-se com
seres humanos. Por isso há tanta insistência no mandamento de amar ao próximo: Lv 19.18; Jo
13.34-35, 15.12-17; Rm 13.8-10; Gl 5.14; Tg 2.8; IJo 3.11, 4.7; IIJo 5-6. Assim, podemos
entender melhor algumas leis do antigo Israel, como a do Jubileu (Lv 25.10,23-28) e da rebusca
(Lv 19.10, Rt 2), que preocupam-se com o ser humano e sua dignidade, e não com coisas ou
posses.
2. A ABRANGÊNCIA DA ÉTICA DA IGREJA
A Igreja cristã, neste terceiro milênio de sua história, ou em qualquer outro período,
precisa ter uma compreensão correta da abrangência de sua ética. É extremamente comum
encontrar pessoas, que no que diz respeito à ética pensam apenas em termos de uma ética
individual. Esse tipo de ética tem a ver com a proibição dos diversos tipos de vícios e maus
costumes que o ser humano costuma praticar, e é conhecida tecnicamente como “micro-ética”.
A micro-ética, em si, não é de modo algum errada. Na verdade, convém mesmo que os
cristãos desfrutem da liberdade que Cristo Jesus concede, e não se deixem dominar por nenhum
vício. O grande problema é quando alguém pensa que ética cristã tem a ver somente com
questões individuais. A ética cristã tem a ver com isso e com muito mais. Na verdade, a ética
bíblica e cristã é muito mais abrangente. Tem a ver com assuntos que muitos crentes desprezam,
como Economia, Política etc. Esta ética abrangente é conhecida como “macro-ética”.
Há ampla base bíblica para a ética de alcance abrangente. Os profetas do Antigo
Testamento, por exemplo, tinham mensagens da parte do Deus Eterno com conteúdo político (Is
10.1-4; Am 1.1-2.3), social (Is 5.8; Jr 21.13-23) e econômico (Mq 6.9-13). Mas também não
deixavam de condenar pecados individuais (Is 5.11; Os 4.1-2).
Sendo assim, estão equivocados os que pensam que não é dever da Igreja ter uma palavra
de orientação aos seus membros com relação a assuntos erradamente considerados não
espirituais. Especialmente no que diz respeito à Política (que é particularmente abominada por
muitos crentes), é necessário que os cristãos se conscientizem da necessidade tremenda e urgente
que a Igreja tem de apresentar ao mundo uma crítica profética contra toda e qualquer atitude que
atropele a justiça. Uma ética abrangente honra a Deus.
No que diz respeito à abrangência da ética da Igreja, é preciso dar uma ênfase especial ao
aspecto sócio-político. Poucas áreas são tão importantes quanto esta para os cristãos darem seu
testemunho de filhos do Deus justo. No entanto, lamentavelmente, esta é uma das áreas mais
negligenciadas pelos evangélicos em geral. É necessário que o povo de Deus assuma
definitivamente uma ética de grande alcance, como sinal do Reino, buscando justiça, paz e
integridade, debaixo do senhorio absoluto de Jesus Cristo.
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3. GRANDES DESAFIOS DA ÉTICA DA IGREJA NO TERCEIRO MILÊNIO
A ética cristã orienta-se pelos princípios de valor permanente que estão na Bíblia, a Palavra
de Deus. No entanto, a ética da Igreja é voltada para os desafios que lhe são apresentados pelo
contexto onde se encontra. Sem a pretensão de esgotar a lista, pode-se fazer a apresentação de
alguns destes desafios, que são:
a) Ética ecológica - Cresce cada vez mais a conscientização quanto à importância do
cuidado com a natureza, a criação de Deus. Há necessidade de que os cristãos não apenas
formulem uma ética biblicamente orientada com relação à natureza, mas também que a
pratiquem. É pena, que como tem acontecido com outras áreas, os cristãos acabem não se
pronunciando com relação a uma ética ecológica, omitindo-se, enquanto os não cristãos
levantam esta bandeira.
b) Ética da sexualidade - Cresce o número de pessoas que apresentam um liberalismo
completo em tudo que tem a ver com a sexualidade. São defensores de uma ética do “vale tudo”
no sexo, sem qualquer restrição ou impedimento. Uma postura cristã quanto ao sexo,
biblicamente orientada, é mais que necessária, agora, e nos anos porvir.
c) Ética da vida - Uma das mais recentes aplicações da ética é a assim chamada
“bioética”, a ética da vida. Em um tempo como o que estamos vivendo, quando assuntos como
“engenharia genética", “clonagem”, “mães de aluguel” e outros não são temas de filmes de
ficção cientifica, mas parte da realidade, é necessário que os cristãos formulem uma ética
embasada em princípios bíblicos, que possibilite uma abordagem cristã de tais temas.
d) Ética de relacionamentos - Nosso tempo vê crescer cada vez mais tensões raciais e
étnicas. Não são poucos os desastres nos relacionamentos conflituosos entre diferentes povos.
No Brasil, tais tensões não são tão fortes, mas acontecem em escala reduzida. Pessoas de raça
diferente quase sempre são vistas de maneira negativa. Uma ética de relacionamentos é
tremendamente necessária em nosso mundo, que se torna menor devido à velocidade da
informação e à facilidade dos transportes, e da crescente onda de globalização. É preciso
aprender a conviver com quem é diferente.
4. ATITUDES IMPRÓPRIAS NO PÚLPITO
a) Contar gracejos, anedotas ou usar vocabulários vulgares. Não confundir essas coisas
com ilustrações adequadas.
b) Falar gritando o tempo todo. Para que serve o microfone? Há crentes e não crentes que
já deixaram de frequentar certas igrejas, porque seus ouvidos não suportam mais o barulho louco
e constante do pregador, dos hinos e dos instrumentos com todo volume. Isso nunca foi louvor a
Deus. Estão muito enganados os que pensam que é.
c) Fazer uma leitura bíblica para a pregação e nunca mais voltar a ela.
d) Emitir cacoetes fônicos como “eh”, “ah” quando fica em dúvida, numa pausa forçada,
indeciso ou em dificuldade, ou quando lê mal.
e) Ao subir na plataforma, a pessoa convidada a falar não deve apertar a mão de todos que
estão lá. O fato de ser convidado a falar ou cantar, já dispensa o ato de apertar a mão de quem
quer que seja. Ao chegar à plataforma, basta um leve aceno respeitoso com a cabeça ou com a
mão.
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f) Não aplicar truques aos pecadores ao fazer apelo. Pessoas há por aí que hoje não vão aos
cultos por causa do vexame sofrido em público por parte do pregador. Por falar em apelo, este
deveria ser feito estando os crentes com suas cabeças curvadas em oração.
g) Quem chega à plataforma para falar não deve usar de mecanismos para com os crentes.
Exemplo, dizer “A paz do Senhor!” e repetir isso até que haja eco suficiente para agradá-lo. É
também o caso do uso indevido, descabido e intempestivo de expressões sagradas, como
“Aleluia!”, “Amém!” e “Glória a Deus!”.
h) Não dar oportunidade a desconhecidos para falar ou cantar. Você está sujeito a vexame,
o público ficará escandalizado, a igreja ficará envergonhada e tudo isso ocorrerá por sua conta!
Sim, por conta de quem está dirigindo o culto.
i) Não conversar no púlpito, não despachar expediente, não sair do seu lugar, a não ser
numa emergência.
j) Se você não é o pregador do culto, dose seu tempo quando for convidado a falar. Quando
o dirigente do culto convidá-lo para “um testemunho”, isso não deve levar mais do que cinco
minutos. Tratando-se de testemunho, não se é obrigado a ler a Bíblia. Se é “uma palavra”, isso
não deve levar mais do que dez minutos. “Uma saudação” não deve ir além de cinco minutos. E
o ideal é que uma pregação não ultrapasse 45 minutos.
k) Evite o uso de bateria nos cânticos de apelo, que deve ter música suave e em tom
brando.
5. A CONDUTA DA CONGREGAÇÃO
A eficácia do púlpito para uma mensagem poderosa depende muito da atitude da
congregação durante o culto sagrado.
O crente deve fazer no púlpito aquilo que pediu ao dirigente para fazer ou para o que foi
convidado a fazer. Muitos são chamados para dar um testemunho e acabam pregando e, ainda
por cima, cantam mais um hino. Muitos pedem para cantar e acabam pregando também, ou então
intercalam testemunho e cântico. Isso é impróprio, sendo uma maneira de iludir a boa fé do
pastor. Outros vão cantar, mas não dizem quantos hinos, e então cantam vários hinos. Isso
também está errado em se tratando do culto, onde deve haver equilíbrio.
Quando o coral ou o conjunto cantar, se você não é corista nem integrante do conjunto, não
cante, porque isso prejudica a execução do coral ou conjunto. Se você conhece o hino que o coral
ou conjunto está cantando, cante intimamente ou então ingresse no coral ou conjunto. Pior é o
que constantemente ocorre com solistas, que sem pedirem nada a ninguém, quando ele ou ela
menos espera, está “acompanhado” de um bom número de “auxiliares”, e geralmente
desafinados! A mesma coisa acontece com os irmãos que tocam instrumentos. Se o cantor (ou
conjunto) quisesse acompanhamento, eles o solicitariam antes.
Irmãos chamados para ler a Bíblia (leitura oficial) acabam falando outras coisas também.
Se você foi convidado só para ler a Bíblia, faça somente isso. Não tome liberdades. Não se
ponha a falar nada mais.
Não copie o modelo de outros pregadores, porque isso jamais dará certo. Procurar sempre
melhorar, isso sim; mas imitar os outros, não; porque assim você perde a sua individualidade, a
sua identidade, que é a sua marca registrada. Quando você tenta ser o que não é, imitando
alguém, você perde aquilo que caracteriza você.
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Há dois célebres textos que falam da ética cristã no culto: “Guarda o teu pé, quando entrares
na casa de Deus; e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos” (Ec 5.1); “Deus é
Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade” (Jo 4.24).
7. A ADORAÇÃO A DEUS E O ZELO
Toda adoração a Deus requer de nós um preço a pagar. Adoração sem preço, sem renúncia,
não é verdadeira adoração. Veja o exemplo de Davi: "Porém o rei disse a Araúna: Não, porém
por certo preço to comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me
não custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por cinquenta siclos de prata" (IISm
24.24).
Sempre existiram dois tipos de adoradores: os bons e os maus. Há muitos exemplos na
Bíblia: Abel e Caim (Gn 4); Maria de Betânia e Judas Iscariotes (Jo 12); Abraão e Ló (Gn 18).
O exemplo quanto à conduta na Casa de Deus durante o culto deve partir dos pastores e
demais obreiros que ocupam a plataforma. Aquele que conversa ou se comporta indevidamente
no púlpito é irreverente, contraditório, intemperante, sem controle. Não se apercebe o tal que
quem está na plataforma fica em destaque e que seus gestos, postura e atitudes são
imediatamente notados pelos que estão em toda a nave do templo.
Também é reprovável o mau costume de certos obreiros ficarem subindo e descendo da
plataforma sem uma imperiosa razão que justifique isso. O que poderão pensar os visitantes,
crentes e descrentes? Quando um crente se comporta mal no culto, seja onde for, isso significa
que ele não cresceu em sentido algum.
Precisamos de um culto mais solene, mais espiritual e mais pentecostal. O que está
acontecendo em certos lugares é algo estranho, que nos leva a perguntar: "Que Deus é esse de
vocês, que recebe esse tipo de culto, inferior, deturpado e misto?"
O templo não consiste apenas no seu recinto interior. O seu recinto exterior também é
templo. Ali não deve haver mais desatenção, irreverência e conversa. Não deve haver
aglomeração desnecessária de pessoas antes do começo do culto, e quem estiver de fora na frente
e nos corredores externos do templo por falta de lugar no seu interior deve manter-se em atitude
reverente como quem está na presença do Senhor.
8. O SERVIÇO DE SOM, A MÚSICA E OS CANTOS
Se é costume da igreja a execução de música gravada ou não antes de o culto começar, que
isto seja sob as ordens do pastor da igreja. Que a música seja em tom suave e apropriada para
coadjuvar os momentos devocionais dos fiéis que estão chegando para o culto.
Deve haver um limite de números musicais a serem executados durante o culto pelos
órgãos musicais da igreja e pelos cantores. Deixar essa definição por conta deles revela falta de
sabedoria do dirigente do culto. Além disso, muita música hoje nas igrejas não é sacra, não é
espiritual, não arrebata a alma, não fala ao coração, não edifica, não inspira, nem nos move a
adorar a Deus. Não é “música de Deus”, como está escrito em ICrônicas 16.42. A música no
culto deve ser um meio e um ministério para Deus revelar e manifestar a sua presença em nosso
meio. Quando a música foi profanada nos primórdios da raça humana, como vemos em Gênesis
4.21-24 (essa passagem está em forma de cântico no original), veio mais tarde o julgamento
divino.
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Segundo as Escrituras, o incenso sagrado, que simboliza a oração e a adoração ao Senhor,
era composto de vários ingredientes, mas todos de peso igual (Êx 30.34). O azeite vinha na
frente (Êx 30.22-32) e depois vinha o incenso (Êx 30.34-38). O azeite fala do Espírito Santo. A
predominância do Espírito de Deus na vida do crente e no ambiente do culto leva-o a uma
profunda e santa adoração ao Senhor.
9. OS DIÁCONOS NA IGREJA
O pastor ou dirigente do culto jamais poderá fazer tudo sozinho. Nem eles podem ver tudo
sozinhos. No culto, os diáconos desempenham um papel muito importante. Uma de suas funções
é acomodar o povo que vai adentrando o templo e, a seguir, ajudar a manter a boa ordem durante
todo o culto, circulando discretamente, olhando discretamente, aproximando-se sabiamente de
locais onde notar movimento e comportamento anormais.
Os diáconos escalados para o culto não devem ficar sentados. Seu trabalho é executado
sempre em pé. Devem estar sempre atentos a qualquer sinal do púlpito para ajudar. Mesmo o
diácono que não está escalado para o culto deve estar sempre atento para ajudar a sanar qualquer
dificuldade que venha a surgir.
10. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA QUE
TENHAMOS UM CULTO MAIS SOLENE E ESPIRITUAL
a) Não entrar no santuário enquanto a congregação estiver orando coletivamente ou lendo a
Palavra de Deus.
b) Não adentrar o templo apressadamente, nem pisando com força. Os descrentes não
fazem isso no cinema, por exemplo, e a Casa de Senhor é um lugar santo em todo tempo. Ela foi
consagrada a Deus.
c) Se você chegou um pouco cedo, não espere o culto começar para entrar no templo. Se
você não entra, sem uma razão que justifique isso, você está contribuindo para a desordem no
culto sagrado. Antes de sentar-se, ore primeiro a Deus. Não faça uma oração por mera
formalidade. Fale mesmo com Deus, orando pelo culto.
d) Procure sentar-se nos bancos ou assentos da frente (em relação ao púlpito). Deixe os
bancos de trás para os retardatários.
e) Após sentar-se, cumprimente alegre e discretamente as pessoas ao seu redor, fazendo-as
assim sentirem-se à vontade na Casa de Deus, mormente se são visitantes, crentes ou não.
f) Não converse com ninguém durante o culto, sob pretexto nenhum. Controle sua mente e
sua língua. Se você não controla a sua língua, não controla nada mais na sua vida. É verdade.
g) Ensine suas crianças a se comportarem na Casa de Deus: como entrar no templo, como
andar dentro do templo sem chamar a atenção, como sair do templo em ordem etc. A Casa de
Deus não é parque de diversão para criança correr e brincar. Caso isso aconteça, os primeiros
culpados são os pais ou responsáveis pela criança. Os segundos, terceiros e quartos responsáveis
são obreiros omissos nesse sentido, igreja sem obreiros nesse sentido e criança abandonada
quanto à sua formação em geral.
h) É reprovável durante o culto ao Senhor o costume de mascar chiclete ou qualquer outra
goma, chupar balas ou comer qualquer coisa. Você tem casa para isso. A Casa do Senhor não é
lugar para tais coisas. Na antiga lei mosaica, essas pessoas sairiam mortas do templo. Mas o
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espírito da lei continua em vigor. Por essas coisas muitos crentes em nossos dias já perderam o
fervor espiritual, o temor de Deus e estão frios na fé, sem saber o porquê.
Para você saber que tudo o que foi dito acima tem apoio na Palavra de Deus, leia as
passagens da Palavra de Deus que se seguem, meditando bem no que lê: Levítico 19.30; Salmos
89.7 e 93.5; Eclesiastes 5.1; Habacuque 2.20; João 2.13-17; ICoríntios 11.22 e ITimóteo 3.15.
No culto ao Senhor, a sua dimensão espiritual, o seu efeito poderoso e duradouro, a sua
eficácia em geral para nos abençoar, e a edificação espiritual que pode promanar de suas diversas
partes, inclusive uma mensagem poderosa do pregador, dependem muito das atitudes e da
conduta do púlpito e da própria congregação.
CONCLUSÃO
Todos os salvos têm uma parcela de responsabilidade na obra de Deus, e isso inclui a
cooperação para a boa ordem do culto. Há necessidade que cada um sinta dores de coração,
angústia e preocupação pelo estado de coisas por que passa o culto divino em nossas casas de
oração atualmente. Ou os irmãos acham que o que está ocorrendo em nossos cultos deveria ficar
como está? Não! Está na hora de um BASTA! Em nome de Jesus e através da oração, do jejum, e
da cooperação e providências de cada um. É preciso por fim às anormalidades que vêm
ocorrendo em todas as fases do culto, na maioria das igrejas, congregações e pontos de pregação.
Trata-se do cumprimento do que está escrito em João 2.17: “o zelo da tua casa me consumirá”.
Que os cristãos saibam produzir e viver uma ética que glorifique o nome de Cristo Jesus
em todas as áreas de atuação humana!

***************
OS DONS ESPIRITUAIS
“Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo
em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um
pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da
ciência; e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; e
a outro a operação de maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o dom de discernir os
espíritos; e a outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o
mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer”
(ICo 12.4-11).
1. DEFINIÇÃO
Os dons espirituais são os meios pelos quais o Espírito Santo revela o poder e a sabedoria
de Deus, através de instrumentos humanos, que os recebem e fazem bom uso. A palavra dom
vem do grego charisma, que significa um dom concedido pela graça de Deus. Não se trata de
merecimento humano, mas da manifestação de um milagre, sendo, portanto, uma doação de
Deus.
107

2. A FINALIDADE DOS DONS NA IGREJA
No Novo Testamento vemos a grande importância que os dons espirituais representam no
plano de Deus (ICo 12.1). O portador de um dom não o recebe para proveito próprio, ou para
usá-lo QUANDO ou COMO achar melhor. Os dons são dados aos membros do corpo de Cristo,
para que os use conforme a direção de Jesus, que é o cabeça da Igreja (Ef 1.22; ICo 12.12,2728). Quando os dons são usados deste modo, o poder do Espírito se manifesta na igreja,
capacitando-a para cumprir a sua alta missão na terra.
2.1 A Igreja é o lugar de edificação e crescimento espiritual dos crentes (Ef 2.18-22 e
4.11-15). Todos os dons são para edificação da Igreja (ICo 14.3-5,12,26) e para o
aperfeiçoamento dos crentes, pois quando os dons operam manifestam-se para edificação,
exortação e consolação. Os dons manifestam a presença de Deus na Igreja (ICo 14.25), à qual
trazem abundância de alegria (Sl 16.11).
2.2 A Igreja é o lugar onde os ministérios espirituais têm a sua ação (ICo 12.28; Ef
4.11). Todos os ministérios têm, através dos dons espirituais, o seu preparo sobrenatural (Rm
15.18-19; ICo 3.5-6 e 12.4-6; Ef 1.17-19; Cl 1.29).
2.3 A Igreja é o lugar onde cada crente, como sacerdote de Deus, tem sua função (IPe
2.9; Ap 1.6), assim como acontece no corpo humano (ICo 12.12-28). Fica explicado que assim
como o olho precisa de visão, e o ouvido de audição, e a mão do tato, também cada crente, como
membro do corpo de Cristo, precisa do DOM DE DEUS, para que possa exercer aquilo que Deus
tem determinado para cada um (ICo 12.11 e 14.26; IPe 4.10).
2.4 A Igreja é o instrumento principal de Deus para a evangelização do mundo. Jesus
deu a ordem para evangelizar (Mt 28.18-20; Mc 16.15-20), e disse que a finalidade da vinda do
Espírito Santo era RECEBEREM PODER PARA SER TESTEMUNHAS (At 1.8). Deus porém
proporcionou, como uma preparação divina para o cumprimento desta tão grande tarefa, os dons
espirituais, pelos quais Ele mesmo confirma a pregação do Evangelho (Mc 16.20; At 14.1-3;
4.29-30; 5.12-14; 8.6-7,12; Hb 2.3-4; At 9.32-42). Pelos dons é manifestada uma sabedoria
sobrenatural que convence o pecador (ICo 2.1-5), e faz com que comece a entender o sentido da
Palavra de Deus (At 16.14; Lc 24.45). Jesus disse que é a verdade que nós conhecemos e que nos
liberta (Jo 8.32). Os dons fazem os segredos do coração dos infieis ficarem manifestos, e assim
lançando-se sobre seus rostos eles adorarão a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente
entre vós (ICo 14.25).
Os dons espirituais constituem um poder sobrenatural, uma autoridade que vence as forças
malignas que procuram impor o seu domínio sobre o povo. Principalmente nos últimos tempos,
esta força do mal tem aumentado (ITm 4.1). A superioridade do Cristianismo, diante de todas as
outras religiões, filosofias e movimentos demoníacos, se manifesta através do PODER
SOBRENATURAL. Lemos em Atos 8 que em Samaria o mágico Simão fazia suas artes a ponto
de ser considerado um “grande personagem” (At 8.9). Todavia, quando os dons começaram a se
manifestar no ministério de Filipe, como um acompanhamento da sua pregação, a atenção do
povo foi atraída para o lado do Senhor, e multidões se converteram (At 8.6-8,12-17). O mesmo
aconteceu em Éfeso: o movimento dos exorcistas foi desfeito, quando o poder de Deus se
manifestou pelos dons, e Jesus foi grandemente glorificado (At 19.13-17).
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2.5 A Igreja é também a coluna e a firmeza da verdade (ITm 3.15). Esta é uma grande
missão que a Igreja deve cumprir, para que “agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus
seja conhecida dos principados e potestades” (Ef 3.10). Para isto a igreja precisa da
infraestrutura que é a manifestação dos dons espirituais, os quais fazem parte do modelo (IITm
1.13), que devemos reter - disse Ele - “Até que eu venha...” (Ap 2.25; 3.11).
2.6 Os dons são oferecidos à Igreja, portanto convém que sejam usados na igreja. Assim
a igreja poderá exercer a sua influência espiritual de modo constante. Todos os dons “cabem no
trabalho da igreja” (At 3.1-6; 5.12-16; 6.7-8; 14.7-10). Alguns acham, que tendo recebido um
dom, torna-se mais conveniente exercê-lo em um trabalho particular, isto é, desvinculado da
igreja. A igreja não precisa de nenhum trabalho “especializado” à parte dela, como por exemplo
um trabalho profético, ou de cura, ou de discernimento de espíritos e de revelações, mas todos os
dons podem e devem funcionar na igreja no seu trabalho normal.
Deus colocou os ministros na direção da Igreja. Os dons são dados aos membros da Igreja,
para que sirvam de ajuda (Ed 5.2) e como uma confirmação da parte de Deus, para a pregação do
Evangelho (Mc 16.20), porém a direção da igreja continua na mão dos ministros, pois ninguém
por possuir um dom espiritual torna-se “líder da igreja”.
3. OS DONS ESPIRITUAIS E O FRUTO DO ESPIRITO ANDAM JUNTOS
Quando o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios, observou que a irregularidade ali
existente no uso dos dons era a falta do fruto do Espírito entre os crentes, por isso intercalou
entre os capítulos 12 e 14, onde fala a respeito do uso correto dos dons, o capítulo 13 inteiro, que
contém ensino substanciado sobre o fruto do Espírito, que é o amor (G1 5.22). Primeiro
enfatizou que o uso de qualquer dom é inútil se não houver amor (ICo 13.1-3). Depois escreveu
as qualidades do amor (ICo 13.4-8). Com isso evidenciou que foi exatamente a falta da
manifestação do fruto do Espírito, isto do amor, que trouxe problemas no uso dos dons.
3.1 O fruto tem influência no uso dos dons, porque o fruto do Espirito domina o portador
do dom. “O amor é benigno, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, não se ensoberbece, não se
porta com indecência” (ou “não se conduz inconvenientemente”) - ICo 13.4-5. O amor jamais
permite que o uso do dom venha a produzir confusão (ICo 14.33).
a) O fruto do espírito também domina os sentimentos. Importa que haja no homem
“controle próprio” (Pv 16.32). A Bíblia diz “como a cidade derribada que não tem muros, assim
é o homem que não pode conter o seu espírito” (Pv 25.28). “O amor não é invejoso, não se
irrita, não suspeita mal, não trata com leviandade” (ICo 13.4-5).
b) O fruto do Espírito conserva o portador do dom em humildade, pois o amor não se
ensoberbece (ICo 13.4). Um dos maiores perigos que cercam os que usam os dons é a soberba,
pois quando alguém os usa torna-se notável. “O homem é provado pelos louvores” (Pv 27.21). A
humildade sempre dá a Jesus toda honra e glória, e nunca faz o crente procurar o primeiro lugar
para si (Mt 18.1; 19.25-28).
c) O fruto do Espírito impede que os dons sejam usados por interesse próprio: “O amor não
busca os seus interesses” (ICo 13.5). Isso caracterizou Paulo no uso dos dons (Rm 15.12; ICo 10.33;
Fp 2.3-4). Foi nesse ponto que o Diabo procurou tentar Jesus, dizendo-lhe que transformasse
pedras em pães para saciar a fome. Jesus não aceitou a proposta de Satanás (Lc 4.1-19).
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3.2 Quando falta o fruto do Espírito na vida do crente, ele se apresenta num estado de
imaturidade espiritual (ICo 3.1-3) e o uso do dom é prejudicado. Foi isto que o apóstolo
reclamou em Corinto: “Não sejais meninos!” (ICo 14.20). Em que sentido a imaturidade
espiritual prejudica os dons? Paulo respondeu aplicando no sentido espiritual a sua experiência
de menino: “Quando era menino, falava como menino...” (ICo 13.11). Um menino age rápida e
impensadamente. Chora, grita, e ri com a mesma facilidade; “sentia como menino” (ICo 13.11).
Um menino deixa-se levar por seus sentimentos. Às vezes fica zangado, outras sente-se
importante e sonha com grandezas. Gosta mais de doce que de comida; “falava como menino...”
Um menino esquece facilmente de que maneira deve comportar-se. Às vezes se isola com seus
amiguinhos, e nem sempre quer ouvir os conselhos dos pais.
Paulo findou sua palavra comparativa com a solução do problema: “Logo que CHEGUEI A
SER HOMEM, DEIXEI AS COISAS DE MENINO” (ICo 13.11). Que bênção! Isto que é necessário
na vida de cada crente! Quando o fruto do Espírito aparece na vida, acompanhando o uso do
dom, então o dom é usado com maturidade e prudência.
4. A PALAVRA DE DEUS É A AUTORIDADE PARA O USO DOS DONS
4.1 A palavra nos mostra que devemos “aprender a não ir além do que está escrito”
(ICo 4.6). As manifestações dos dons não podem entrar em choque com a Palavra de Deus,
porque JAMAIS poderá haver contradição entre a manifestação do Espírito Santo na Palavra
(IIPe 1.21) e a sua manifestação pelos dons (ICo 12.7). Por isso é que cada portador de um dom
deve conservar-se como vaso de barro (IICo 4.7), que com humildade aceita a Palavra de Deus,
que é “proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de
Deus seja perfeito e PERFEITAMENTE INSTRUÍDO para toda a boa obra” (IITm 3.16-17).
4.2 Os dons jamais podem introduzir doutrinas ou práticas na Igreja, que não
estejam na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a verdade (Jo 17.17); é perfeita (Sl 19.7-11 e
119.96); constitui uma REVELAÇÃO COMPLETA E CONCLUÍDA, à qual não é permitido
acrescentar coisa alguma, nem dela tirar coisa nenhuma (Ap 22.18-19). Paulo era decidido diante
dessa exigência: “Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além
do que já vos tenho anunciado, seja anátema” (Gl 1.8). A advertência paulina, e o terrível
exemplo registrado em IRs 13, de um profeta caído que adulterou a Palavra de Deus, servem
para todos os tempos!
4.3 Quando o uso dos dons em tudo segue a Palavra de Deus, o Espírito Santo tem
liberdade de ação (IICo 3.17). Quando crermos “como diz a Escritura”, rios de água viva
correrão (Jo 7.38). Na obediência à Palavra de Deus está o segredo do crescimento e do
amadurecimento espiritual da igreja de Deus (At 9.31 e 5.32; Gl 5.25).

5. OS DIFERENTES DONS ESPIRITUAIS
Os nove dons espirituais manifestam a sabedoria e o poder de Deus. Assim como Jesus
manifestou tanto o poder de Deus (ICo 1.24), como a sabedoria de Deus (ICo 1.24,30; Cl 2.3-7),
assim também o Espírito Santo é chamado “o Espírito de sabedoria” (Ef 1.17) e o “Espírito de
poder” (IITm 1.7). Podemos subdividir os dons em três grupos distintos:
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5.1 Três dons manifestam o poder de Deus por meio de ações sobrenaturais: “o dom da
fé”, “os dons de curar” e “o dom de operação de maravilhas” (ICo 12.9-10).
 O dom da fé. Este dom não se refere à fé salvadora (At 16.31), nem ao crescimento da
fé (IITs 1.3) ou ao reforço à fé, que o batismo com o Espírito Santo nos dá (IICo 4.13), mas
consiste num IMPULSO À FÉ IMPLANTADA PELA ORAÇÃO DO ESPIRITO SANTO para
executar aquilo que Deus determinou que fizéssemos. Este dom em ação gera uma atmosfera de
fé, que dá a convicção de que agora tudo é possível (Mc 9.23; Jo 11.41-42). Jesus se referiu a
este dom quando disse: “aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e AS FARÁ MAIORES
DO QUE ESTAS” (Jo 14.12). Este dom é um impulso poderoso à oração da fé (Tg 5.17), pois
impõe a certeza de que para Deus tudo é possível (Dn 6.23 e 3.25-28; Mt 19.26; Mc 10.27; Lc
1.37; At 27.23-25).
 O dom de curar. A cura do corpo doente pela fé é um fruto da morte de Cristo na cruz
do Calvário (Is 53.4-5; Mt 8.16-17 e 9.35-36; IPe 2.24-25). Os dons de curar consistem numa
operação do Espírito Santo, pela qual o poder de cura que Jesus ganhou é transmitido ao doente
de modo abundante, imediato, para a cura completa. Vemos em Atos este dom em plena
atividade no ministério de vários homens de Deus: Estevão (At 6.8); Pedro (At 4.6-7 e 9.32-43);
Filipe (At 8.7); Paulo (At 14.8-10 e 28.8-9). Este dom não significa uma capacidade de curar
QUANDO e COMO a pessoa quer, mas é sempre uma transmissão de poder do Espírito Santo, por
isto é indispensável que o portador deste dom esteja ligado a Cristo e siga a sua direção. Esse
dom é dado à Igreja e constitui uma confirmação de Deus à pregação da Palavra (Mc 16.20; At
14.1-4, 10.38 e 5.11-12). Por isto é que Jesus deve sempre ser o ÚNICO GLORIFICADO.
Compare neste sentido a atitude de Paulo (At 14.13-15) e de Pedro (At 3.12).
 O dom de maravilhas. Este dom constitui uma operação do Espírito Santo pela qual é
transmitido o PODER ILIMITADO DO DEUS TODO-PODEROSO (Sl 115.3 e 135.6). Jesus
possuía este dom (Mt 8.26; Jo 11.43-44). O mesmo dom se manifestou no ministério de Moisés
(Êx 4.17; 7.20-21; 8.5-6,17; 9.10,23-25; 10.13-15; 14.21-26; 17.5-7). Também se manifestou no
ministério de Josué (Js 3.13-17 e 10.12-14) e no de Paulo (At 13.10-11 e 20.9-12).
5.2 Três dons revelam a sabedoria de Deus, proporcionando um saber sobrenatural. São:
o dom da “palavra de sabedoria”, o dom da “palavra de ciência” e o dom de “discernir os
espíritos” (ICo 12.8-10).
 O dom da palavra de sabedoria (ICo 12.8). Este dom proporciona, pela operação do
Espírito Santo, uma visão e uma compreensão da profundidade da sabedoria de Deus (Ef 3.4),
ensinando a aplicá-la, seja no trabalho ou nas decisões no serviço do Senhor, e a expô-la a
outrem de modo a ser bem percebida:
a) É uma força na evangelização, porque transmite o conhecimento da salvação (Lc 1.77;
ITm 2.14), com palavras que o Espírito Santo ensina (ICo 2.13), e assim convence a consciência
(IICo 4.2) para “ganhar as almas” (Pv 11.30).
b) O dom de sabedoria é uma força na defesa do Evangelho (Fp 1.16). Jesus usou este dom
(Mt 21.23-29 e 22.21-22), Estêvão (At 6.10) e outros. Deus dá esta sabedoria aos seus servos na
hora exata (Sl 119.98; Pv 24.5; Ec 9.16; Mt 10.16; Lc 12.12 e 21.15).
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c) É uma força também no trabalho da igreja (IRs 3.9; Pv 24; ICo 12.28). Com esta
sabedoria se põe em funcionamento a igreja (Rm 12.3,8; ICo 3.10).
d) O dom é também uma coisa maravilhosa para ajudar a resolver problemas (Gn 41.2637,38,39; IRs 3.16-28; Dn 2.27-30,46- 49; At 6.1-7 e 15.11-21).
 O dom de palavras de ciência. Este dom consiste na PENETRAÇÃO NAS
PROFUNDEZAS DA CIÊNCIA DE DEUS (Ef 3.3), pelo qual podemos SABER (Ef 1.17-19), e
assim COMPREENDER e CONHECER (Ef 3.18-19), aquilo que pelo entendimento humano
jamais poderíamos alcançar (ICo 2.9-10). Enquanto o dom de ciência penetra nas profundezas da
ciência de Deus, o dom de sabedoria nos faz aptos a expô-la com palavras que o Espírito Santo
ensina (ICo 2.13). Vejamos algumas manifestações deste dom:
a) Constitui uma potência no ministério de ensino, pois MANIFESTA aquilo que Deus fez
por nós, pela sua graça (Tt 2.11), e ajuda o ensinador a comunicar “algum dom espiritual” (Rm
1.11) revelando os mistérios de Deus. Alguns destes mistérios são mencionados no Novo
Testamento: o mistério Deus-Cristo (Cl 2.2-3); o mistério da piedade (ITm 3.16); o mistério de
Cristo em nós (Cl 1.26-27); o mistério da fé (ITm 3.9); o mistério da Igreja (Ef 5.32); o mistério
do Evangelho (Ef 6.19); o mistério da Sua vontade (Ef 1.9); o mistério do arrebatamento (ICo
15.51).
b) Este dom também revela aquilo que está oculto aos olhos do homem (ISm 16.7; Jo
2.24,25; 1.47,48; 4.16-18; IIRs 5.27).
c) Por este dom é revelada a ciência sobre assuntos relacionados à vida material.
Exemplos: Jesus (Mt 17.27; Mc 11.2-3 e 14.15); Samuel (ISm 9.15-20 e 10.21-27); Eliseu (IIRs
6.10-12); Paulo (At 27.10).
 O dom de discernir os espíritos. Por meio deste dom o Espírito Santo revela que Jesus
tem olhos como chama de fogo (Sl 139.1,12; Ap 1.14);
O portador deste dom recebe pelo Espírito Santo, como que um laudo, o resultado de uma
análise vinda do laboratório de Deus, sobre a qualidade exata do espírito que inspira e opera em
determinadas pessoas (Mt 7.15; At 8.18-24; Jd 12; Ap 2.2); ações (IIRs 5.26-27; At 5.1-11),
manifestações e milagres (Êx 7.11-12; IIRs 2.9; At 16.16-18) e doutrinas (Cl 2.8,16,18-23;
ITm 4.1). Este dom revela a fonte de onde vem a inspiração das profecias e revelações, pois elas
podem vir de INSPIRAÇÃO DIVINA (At 15.32; ICo 14.3) do pensamento e do coração
DAQUELE QUE AS APRESENTA (Jr 14.14; 23.16; Ez 13.2-3); ou de fonte espúria (IRs 22.19-24;
Jr 2.8 e 23.13; Ap 2.20-24). O dom de discernir os espíritos é útil, pois constitui uma proteção
divina pela qual a igreja fica guardada de más influências.
5.3 Três dons transmitem a mensagem de Deus, concedendo poder para um falar
sobrenatural: “o dom de profecia”, o dom de “variedade de línguas” e o dom de “interpretação de
línguas”.
 O dom de profecia. Profecia é uma mensagem de Deus dada ao portador deste dom por
inspiração do Espírito Santo. O profeta deve transmiti-la exatamente como a recebeu. Deus
disse: “ele assim fará ouvir a MINHA PALAVRA ao meu povo” (Jr. 23.22). A atitude daquele que
profetiza deve ser: “A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei” (Nm 22.38). A
mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente, mas fiel
e conscientemente, pois “o espírito dos profetas é sujeito aos profetas” (ICo 14.32). No
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momento em que a profecia é transmitida, não é Deus que está falando, mas é o homem que está
transmitindo o que de Deus recebeu (ICo 14.29). Se fosse o próprio Deus falando, não haveria
necessidade de se julgar a mensagem, como está ordenado que se faça (ICo 14.29; ITs 5.21).
A finalidade da profecia é transmitir a mensagem cujo conteúdo é: edificação, exortação,
consolação e predição de acontecimentos futuros (At 11.27-30; 21.10-11). Quando o Espírito de
profecia se manifesta no ministério da pregação da Palavra, ela se torna uma mensagem atual e
com endereço certo (ICo 12.28; Ef 4.11).
O dom é para a igreja e deve ser usado nela, para que ela receba edificação. A Bíblia fala
de uma limitação no uso (ICo 4.29-30,40), que deve ser observada. A profecia não deve ser fonte
de consulta ou meio de obter direção, seja na vida espiritual ou material. Jesus é o único
MEDIADOR entre Deus e os homens. É Ele que dirige e orienta todos os que o buscam.
Quando o dom de profecia é usado conforme a orientação da Bíblia, traz muitas bênçãos.
A igreja é edificada (ICo 14.3) e preparada para a batalha (Os 12.10-13; ICo 14.8). Esse dom
transmite TEMOR à Igreja (ICo 14.24) e faz o povo evitar a corrupção (Pv 29.18).
5.2. O dom de variedade de línguas e a interpretação das línguas.
Existe uma diferença entre a língua estranha, dada como evidência do batismo com o
Espírito Santo, e o dom de línguas. A língua recebida como sinal devemos falar só com Deus
(ICo 14.2,28), e por isto ela não precisa de interpretação. Este sinal é dado a todos que são
batizados com o Espírito Santo. Já o “dom de línguas” não é dado a todos os crentes (ICo 12.30).
O dom de línguas tem por finalidade transmitir à igreja uma mensagem em língua estranha, e por
isto precisa de interpretação para que a igreja seja edificada.
Tanto o dom de línguas como o dom de interpretação de línguas constituem um milagre,
porque nem o que fala em línguas, nem o que interpreta, conhecem a língua que falam ou
interpretam. Trata-se de uma língua verdadeira, seja de homens seja de anjos (ICo 13.1),
conforme o Espírito Santo concede que se fale (At 2.4).
A Bíblia dá orientação bem clara sobre o uso destes dons, que devem ser usados em
conjunto. Se não houver intérprete, aquele que fala em línguas deve calar-se na igreja e falar só
com Deus (ICo 14.28). Deve-se também observar um limite no uso de línguas com interpretação
(ICo 14.26-27), coisa que não existe para os que falarem língua como sinal, os quais poderão
falar “só com Deus” tanto quanto Deus lhe permitir (At 2.4; ICo 14.18).
Esses dois dons, usados juntos, transmitem uma mensagem que equivale à profecia (ICo
14.5) e constituem um sinal para os não crentes (ICo 14.22).
A Bíblia ainda fala de alguns dons complementares sobre os quais faz referência em Rm
12.6-8; ICo 12.28 e IPe 4.11.

***************
DISCIPULADO
Discipulado é um trabalho espiritual que faz as pessoas que aceitaram a Cristo – os
chamados ‘novos convertidos’ - permaneçam no evangelho e sejam capacitados para produzir
frutos no reino de Deus.
Algumas visões equivocadas de alguns líderes, sobre o discipulado, têm prejudicado o
desenvolvimento desse trabalho, sendo as mais comuns:
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1. Preocupação apenas com o crescimento numérico da Igreja;
2. Comodismo, ou seja, não dar assistência ao novo convertido, porque discipular é
realmente trabalhoso;
3. O entendimento de que ganhar uma alma é simplesmente fazer a pessoa ir à frente e
aceitar Jesus como Salvador;
4. Planejamento voltado apenas para evangelização;
5. Desinformação - não há dados de continuidade, nem divulgação da evolução do novo
convertido na vida cristã;
6. Tratamento dado ao novo convertido igual ao crente antigo;
7. Transferir a responsabilidade do ensino para o Espírito Santo.
1. FASES DO DISCIPULADO
Levando em conta que discipular significa fazer discípulos, não podemos negligenciar os
cuidados mais elementares e indispensáveis para o crescimento sadio de uma vida que está
iniciando na fé em Cristo. Olhando de modo abrangente, o discipulado acontece em três etapas
distintas.
FASE 1 – Pregação da Palavra. Para obter êxito nesta fase, faz–se necessário um bom
planejamento, tanto de abordagem, quanto de uma estrutura consistente voltada a garantir a
necessária assistência para todos que aceitam a Cristo como Salvador. Não basta dizer que Cristo
ama as pessoas. Precisamos estender as mãos, com o coração aberto para ajudar o recém-nascido
na fé, até que aprenda a dar seus próprios passos.
FASE 2 – Integração. É nesta fase que as igrejas mais falham. O processo do discipulado
não pode ser interrompido na primeira fase. Entretanto, lamentavelmente, é isto que ocorre
muitas vezes. Pregadores e líderes se dão por satisfeitos, quando alguém vai à frente e confessa
receber Jesus como Senhor e Salvador. Entendem que já ganharam aquela alma para Jesus, mas
na verdade a maioria não permanece, exatamente pelo abandono que é lhe dado, após a sua
decisão.
O novo crente morre (espiritualmente), tal qual uma criancinha quando é abandonada por
sua própria mãe ao nascer. Devemos ter o cuidado de não ser pais relapsos, irresponsáveis,
capazes de matar os nossos próprios filhos (espirituais) logo que nascem. Se recebermos bem o
novo convertido em nossas igrejas, oferecendo-lhe o direito de ser amados e bem alimentado,
com certeza teremos obreiros sadios e cheios de amor para transmitir para outras pessoas,
fazendo que a Igreja do Senhor cresça para glória de DEUS.
FASE 3 – Ensino direcionado da Palavra. O novo crente tem que passar por um estágio
de formação, visando o seu desenvolvimento espiritual para servir ao Senhor. É bom lembrar que
o ensino aplicado ao novo convertido não pode ser o mesmo oferecido aos crentes maduros.
Discipular o novo convertido é dar leite espiritual racional ao recém-nascido, e não comida
sólida. O discipulador também não pode ser qualquer pessoa. Os conselheiros dos novos
convertidos devem ser os obreiros mais bem preparados da igreja, evitando que algo
biblicamente errado seja ensinado, causando transtorno que afetam toda a igreja.
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2. BENEFÍCIOS DO DISCIPULADO PARA A IGREJA
 Estimula o crescimento espiritual. Conforme o discípulo vai se envolvendo na obra, o
amor pelas vidas vai aumentando, e a busca pelo conhecimento de Deus é inevitável, levando a
um avivamento permanente.
 Promove o crescimento numérico. O crescimento quantitativo é precedido pelo
qualitativo, com o qual se fará uma semeadura provida de todos os cuidados necessário para que
haja uma boa colheita (Mt 13.23).
 Formação de crentes enraizados. O discipulado faz o novo crente firmar–se com raiz
profunda. Discipular bem os novos convertido reduzirá o número de desviados.
3. QUALIDADES DO DISCIPULADOR
 Ser um obreiro bem preparado. Os melhores obreiros foram os que receberam boa
formação no início da sua fé. Crentes bem adestrados para pelejas, não se embaraçam com falsas
doutrinas, mas sabem refutá-las com sabedoria e mansidão, pela Palavra de Deus.
 Ter profunda convicção da sua chamada;
 Ter profundo amor pelas almas;
 Estar bem preparado espiritualmente;
 Ter um bom testemunho de vida cristã;
 Estar bem preparado biblicamente, sendo apto para responder perguntas básicas sobre
as doutrinas cristãs fundamentais;
 Ter facilidade de relacionamento interpessoal.
O discipulador deve ser uma pessoa preparada e vocacionada para lidar com bebês
espirituais, que precisam ser tratados com amor, disciplina, graça e toda a atenção necessária aos
recém–nascidos.
4. OS 10 MANDAMENTOS DO DISCIPULADOR
1. Orar a Deus - Lc 6.12
2. Conhecer a condição espiritual de seus discípulos (histórico de vida).
3. Instruir - Mt 10.5–23
4. Exortar - Mt 10.24–26
5. Estimular - Mt 10.28–31
6. Mostrar as dificuldades da causa - Mt 10.34–39
7. Mostrar a recompensa - Mt 10.40–42
8. Ser exemplar no trabalho - Mt 17.14–21
9. Participar de momentos de descontração - Mc 6.30; Jo 2.1–12
10. Despedir–se quando o discípulo estiver pronto - Mc 16.14–20
5. PORQUE DEVEMOS DISCIPULAR
1. Porque é uma ordem divina - Mt 28.19-20.
2. Porque a igreja primitiva assim fez - At 2.42–47
3. Porque estamos nos últimos dias - Mt 24.10–44
4. Porque o crescimento será geométrico - IITm 2.2
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6. MÉTODOS DE DISCIPULADO
Coletivo
Toda a igreja participa do processo, utilizando os seus diversos órgãos e talentos que
estejam disponíveis para a formação de discípulos. Esta não é a melhor forma, porque pode gerar
comodismo. Este método tem sido o mais utilizado pela igreja atualmente, e não podemos
descartá-lo mesmo não sendo o mais eficaz. Neste modelo de trabalho aparecem as pessoas a
quem denominamos “pais adotivos” num trabalho em parceria: um evangeliza e outro discipula;
um semeia, outro colhe; alguém gera o filho, outrem o cria (ICo 3.4-10; IICo cap. 10).
Individual
Este é o método mais produtivo, e que impõe maior grau de comprometimento com os
recém conquistados para Cristo. Aquele que abraça esta árdua e gloriosa tarefa, certamente está
avivado e fortalecido no Senhor, pois o trabalho requer todo um preparo, como recomendou
Paulo a Timóteo (ITm 2.15). Neste método os instrutores são verdadeiros pais na fé, cujo senso
de responsabilidade é tão grande que chegam a tratar seus discipulandos como sendo seus
próprios filhos (ICo 4.14-17; IITm 2.1-3).
Classe de Novos Convertidos na EBD
Novos convertidos e novos membros devem ter uma sala na EDB direcionada para eles.
Esta atividade é de grande importância para o novo crente. Além de proporcionar integração, o
estudo dirigido para esse grupo proporciona oportunidade de ouvirem explicações e orientações
muito úteis para o início da vida cristã.
A finalidade de uma classe para o estudo em grupo, adequado ao novo convertido, não é
funcionar como o discipulado em si, mas sim parte desse processo. É um elemento importante
mas não dispensa o acompanhamento individual do novo crente.
O Papel do Professor da EBD
O professor da EBD tem responsabilidade sobre seus alunos. Cabe a ele verificar
semanalmente se há algum aluno faltoso, fazer contato ou acionar o discipulador, ou algumas
vezes um irmão mais próximo, para ir à sua procura. De seu lado, o discipulador deve observar
se os novos alunos estão sendo bem assistidos pelo professor.
É preciso observar que na classe de novos convertidos há grande rotatividade dos alunos,
sempre tem alguém chegando pela primeira vez. É interessante que a igreja tenha um plano de
aula e calendário adequado para essa situação, pois o aluno inicia o curso com a aula que está
sendo ministrada no dia em que ele está chegando.
Aconselhamento Pessoal
É a assistência dada ao novo convertido através de aulas aplicadas semanalmente em sua
própria residência, na igreja se possível, ou em outro local de sua preferência (At 20.20).
Este tipo de aconselhamento pode ser feito de muitas maneiras, mas a prática nos mostra
que se não o fizermos sistematicamente, logo seremos atingidos pelo comodismo, chegando a
programarmos uma visita, que muitas vezes não acontece. É preciso perseverança. Cuidar de um
recém-nascido é um trabalho que exige tempo e dedicação. Esse tipo de aconselhamento permite
que o discipulador monitore todo o processo do discipulado.
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Muito importante também é o fato de que o contato pessoal, efetuado semanalmente, faz o
novo convertido sentir-se prestigiado pela igreja e perceber que a mesma está bastante
interessada e preocupada com ele.
O novo crente tem oportunidade de externar coisas que talvez nunca confiou a ninguém.
Com isso ele poderá estar se libertando de um peso muito grande que lhe afligia por toda a vida.
Ele pode também estar enfrentando lutas familiares, e precisa desabafar e receber conselhos.
Muitas vezes, ao chegar na casa do novo crente para ministrar o estudo, é possível
conseguir a atenção de outros membros ou até de toda a família. Isso pode resultar em novas
almas ganhas para Cristo.
7. A IMPORTÂNCIA DO DISCIPULADOR
O discipulador passa a ser uma referência para o novo crente ao chegar na igreja, cuja
preocupação de integrá-lo entre os irmãos, enseja-lhe o crescimento espiritual de que necessita.
Por outro lado, o discipulador estará sempre buscando ao Senhor para poder fazer o
aconselhamento pessoal, um trabalho bem menos confortável que dar uma aula na EBD.
8. AJUDA MATERIAL
Se não andarmos por onde vive o novo convertido, como poderemos lhe prestar alguma
ajuda? Muitas vezes o novo convertido não vem para a igreja por timidez gerada pelo seu estado
de pobreza ou mesmo educacional. Precisamos sentir suas reais necessidades, fazendo-o ver que
a igreja o ama de verdade. Isto só é possível se sairmos das quatro paredes e fizermos o
aconselhamento pessoal.
9. QUEM PODE FAZER ACONSELHAMENTO PESSOAL
Toda a igreja deve empenhar-se nesta tarefa que é muito desprezada, mas devemos ser
cautelosos quanto ao ensino que será ministrado na residência do novo convertido. Nem todos
estão aptos para lecionar. É preciso que o pastor da igreja indique ou recomende os irmãos para
exercerem este ofício e promova cursos de capacitação nessa área.
ACOMPANHAMENTO
O novo convertido deve ser estimulado a boas leituras: a Bíblia, livros, periódicos tais
como jornais e revistas evangélicas, cursos etc. Essas literaturas podem ser doadas, emprestadas
ou indicadas para o novo crente comprar e fazer uso sozinho, apresentando ao seu conselheiro as
tarefas respondidas. Apesar do novo convertido se dedicar sozinho ao estudo recomendado, o
discipulador precisa acompanhá-lo tirando suas dúvidas, sempre dando-lhe assistência.
Este acompanhamento é especialmente importante quando o novo crente por algum
impedimento não pode frequentar a igreja regularmente, ou no caso de não poder receber a visita
do discipulador em casa.
TRABALHOS AUXILIARES DE DISCIPULADO
Além das atividades básicas citadas, um programa de discipulado pode incluir outras, a fim
de que haja maior comunhão do recém chegado com a igreja. Algumas delas são: cultos
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periódicos de novos convertidos; reuniões de confraternização; inclusão do novo convertido na
programação da igreja, conforme sua evolução na caminhada cristã etc.
Um aspecto importante, que o discipulador deve observar, é não pressionar o novo crente
para estar quase diariamente na igreja, participando de muitas atividades. Precisamos ter cuidado
para não tomar excessivamente o tempo do novo convertido. É preciso entender e respeitar que o
ele trabalha, tem família, diversas obrigações e responsabilidades. Sua nova caminhada com
Cristo não deve criar transtornos e embaraços diante de seus compromissos profissionais e
familiares, comprometendo a sua fé.

***************
EDUCAÇÃO DOS FILHOS
Educando para os Desafios da Vida
A tarefa de educar não é só da escola, mas também da família e da Igreja. A família, como
um núcleo social, está sendo desafiada cada dia mais a cumprir sua tarefa da educação dos filhos.
Deus é o autor da família e ela se encontra no Seu plano. A família não pode viver isolada
e precisa ser caracterizada como sendo um grupo que vive em amor.
São vários e graves os problemas na família. A educação dos filhos é um deles. Sabe-se
que muitas famílias simplesmente transferem para a escola e a Igreja a responsabilidade da
educação dos seus filhos.
Um dos problemas que os pais costumam ter na educação de seus filhos é decidir quanto
ao certo e o errado, isto é, deve-se ou não exigir isto, ou aquilo. Alguns procuram os líderes
religiosos, professores, psicólogos etc. Outros leem revistas e livros sobre o assunto, mas na
maioria das vezes a confusão aumenta e muitos se sentem perdidos. O relacionamento entre pais
e filhos, à semelhança dos relacionamentos interpessoais que envolvem ligações afetivas, tem
uma grande carga de confronto entre pessoas, gerando discordâncias de opiniões. É impossível
que não ocorram discordâncias e problemas na educação dos filhos.
Este estudo não tem fórmulas mágicas, normas, leis ou regras universais para o sucesso na
educação dos filhos. A proposta aqui é refletirmos sobre o assunto a partir de algumas passagens
bíblicas, já que a Palavra de Deus é a regra de fé e prática do cristão em todos os assuntos.
1. A EDUCAÇÃO QUE JESUS RECEBEU - Lc. 2.39-52
Neste episódio em que a família de Jesus revela sua religiosidade, indo a Jerusalém para
participar da Festa da Páscoa, é possível aprender lições a respeito da educação que Jesus
recebeu naquele lar tão humilde.
1.1 Uma Educação que Oferece Liberdade, mas Impõe Limites
Os pais de Jesus ficaram preocupados com o seu desaparecimento em Jerusalém e
passaram a procurá-lo. Seus pais lhe deram a liberdade de estar naquela festa, abrindo-lhe um
espaço para suas atividades. Ele tinha que voltar para casa e não o fez. Portanto, uma educação
correta é aquela que oferece liberdade, mas impõe limites.
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É bom lembrar, que desde o início da raça humana, Deus já apresentava este princípio de
liberdade com limites. No Jardim do Éden, Adão e Eva possuíam uma liberdade quase total, mas
Deus havia imposto um limite que era não comer do fruto de determinada árvore (Gn 2.15-17).
O ser humano é livre, mas nem tudo o que ele fizer lhe trará benefícios e alegria. Por isso o
apóstolo Paulo disse: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém” (ICo 10.23).
Infelizmente, alguns pais oferecem total liberdade aos seus filhos. Daí surge a
libertinagem, e alguns filhos acabam dominando seus pais. A Bíblia declara que não se deve
retirar a disciplina da criança (Pv 23.13). Quando há necessidade de disciplina é porque os
limites da liberdade foram desrespeitados. Portanto, a verdadeira educação precisa oferecer
liberdade, mas deve estabelecer limites.
1.2 Uma Educação que Objetiva um Compromisso Religioso
A procura pelo menino Jesus levou cerca de três dias. Ao final deste período, Jesus foi
localizado no templo, dialogando com os doutores da lei. Ele não foi encontrado em algum lugar
impróprio, e declarou: “me cumpria estar na casa de meu Pai”. Isso revela que a educação que
recebeu infundiu em sua mente os verdadeiros princípios bíblicos. Jesus estava ingressando no
Judaísmo, podendo ter acesso à lei e aos demais ritos judaicos.
Uma educação bíblica coerente e equilibrada precisa proporcionar uma formação, cujo
compromisso maior é com o reino de Deus. É preciso despertar nos filhos o interesse pela Casa
de Deus. Para isso os pais devem amar a Igreja, os irmãos e os líderes da comunidade. Há
indivíduos que falam mal da Igreja, mas mesmo assim querem que seus filhos a frequentem.
1.3 Uma Educação que Possui a Marca do Diálogo
Está claro no verso 46 que Jesus estabeleceu um diálogo com os mestres ali presentes.
“Ouvindo-os e interrogando-os". Onde será que Jesus aprendeu isso? É lógico que foi em sua
família, pois em seu lar as pessoas possuíam o direito de falar e o diálogo era sempre uma
realidade palpável. Mesmo após ter encontrado Jesus, seus pais estabeleceram uma conversa
com ele (v. 48-49). Aqui percebe-se a presença do pai e da mãe dialogando com o filho. O casal
enfrentou unido o problema do desaparecimento do filho. Disto aprende-se que a
responsabilidade quanto ao cuidado com os filhos recai sobre o casal.
Os filhos têm o direito de falar e os pais não podem monopolizar a conversa numa
demonstração de autoritarismo. Muitos pais querem falar pelos seus filhos. Alguns utilizam
palavras impróprias, com agressões e ameaças, mentiras, xingamentos, apelidos, anedotas etc. O
sábio Salomão declara: “A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira”
(Pv 15.1).
Para que exista uma boa comunicação na família é necessário uma boa administração do
tempo. Os pais devem gastar mais tempo com os filhos. Este diálogo precisa desencadear um
relacionamento amoroso, alegre, jovial, esportivo e afetivo. O relacionamento entre pais e filhos
não é composto só de regras ou palavras, mas de um envolvimento entre eles.
1.4 Uma Educação que Atinge a Pessoa Integralmente
O texto conclui afirmando que: “Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de
Deus e dos homens” (v.52). Isso comprova que a educação que recebera atingiu todas as áreas de
sua vida. Mexeu com todo o seu ser. Este verso serve, ainda, para condenar o Docetismo, a
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heresia que tentava fazer da humanidade de Jesus um mero fantasma ou simplesmente aparência,
e não a de um homem autêntico, que precisava aprender, desenvolver-se e amadurecer.
A educação que Jesus recebeu de seus pais lhe proporcionou um crescimento integral.
Vejamos os seguintes aspectos:

•

Intelectual - Aqui está a referência quanto ao seu desenvolvimento intelectual ou seja, a
sua identidade. Ellicott disse que “a alma de Jesus era humana, isto é, sujeita às condições e
limitações do conhecimento humano, e teve de aprender como devem fazê-lo todas as almas
humanas”.

•

Físico - Jesus se desenvolveu fisicamente, pois caminhava muito e trabalhava num serviço
muito pesado na carpintaria de seu pai José. Justino Mártir (150 d.C) nos diz que em seu tempo,
diversos objetos de madeira, reputados feitos pelas mãos de Jesus, eram intensamente
procurados.

•

Espiritual - Este é o principal resultado da educação que recebeu, pois a sua vida espiritual
era intensa e repleta de comunhão com Deus. Durante toda a sua caminhada terrena demonstrou
desejo de estar junto ao Pai, gastando tempo para falar com Ele por meio da oração.
Precisamos ter o cuidado de garantir que nossos filhos não comecem a pensar que o
Cristianismo é meramente um conjunto de parâmetros que eles têm de alcançar. Para as crianças,
é fácil reduzir o Cristianismo a apenas um conjunto de regras, códigos e parâmetros. Precisamos
fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ensinar-lhes que a essência do Cristianismo é um
relacionamento vivo e dinâmico com um Deus amoroso, no qual as ideias fluem de um lado para
o outro, com tanta facilidade quanto em uma conversa com um amigo íntimo, no qual elas
podem conversar com Deus pela oração e esperar que Ele converse com elas por seu Espírito
Santo. Elas precisam conhecer a sensação de ter a companhia divina a seu lado durante todo o
dia, pois vivem um relacionamento dinâmico com Deus. Precisam descobrir que o Cristianismo é
um relacionamento vivo, dinâmico e crescente com Deus, e não apenas um conjunto de regras,
códigos e parâmetros.

•

Social - O versículo expressa que Jesus se desenvolveu diante de Deus e dos homens. Isso
mostra que Jesus se desenvolveu junto com o povo, nos lares, praças, ruas, nas praias, no mar,
nas festas de casamento. Sempre se envolveu com as pessoas e estava acompanhado de
multidões. Possuía bons amigos. E os seus filhos, têm boas amizades? Quantos estão oferecendo
só uma educação intelectual para os seus filhos! Mas, a legítima educação é aquela que atinge a
integralidade da vida humana, proporcionando às pessoas um desenvolvimento intelectual,
físico, espiritual e social. Será que os nossos filhos estão sendo educados desta forma?
2. TER OU NÃO TER FILHOS - Cl 3.20-21
Deus se preocupa intensamente com o modo como as crianças são criadas e tratadas pelos
pais. Algumas pessoas são completamente saudáveis e parecem capazes de assumir o papel de
pai ou mãe com relativa facilidade. Porém, muitas pessoas carregam cicatrizes profundas, e suas
mágoas tornam a paternidade ou maternidade uma aventura potencialmente perigosa.
Encorajamos os futuros casais a orar bastante e buscar sabedoria antes de decidir ter filhos.
Também fazemos um alerta àqueles que encorajam os outros a entrar de cabeça na paternidade
ou maternidade, sem avaliar sinceramente a saúde de seu casamento, além de sua própria
sanidade. Se pretendemos, realmente criar filhos sadios e completos, precisamos ter um
relacionamento conjugal sólido e um certo grau de saúde e integridade.
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Temos que ser realistas. Criar filhos hoje requer aptidões bem desenvolvidas. Os pais
enfrentam grandes exigências de tempo e recursos, e se deparam com decisões mais desafiadoras
que nenhuma outra geração de pais enfrentou.
3. CRIANDO FILHOS SAUDÁVEIS - Dt 6.4-9
A ordem de Deus é que Sua Palavra seja plantada no coração das crianças. Os pais devem
desenvolver a habilidade de construir uma base espiritual para a geração seguinte. Para ter
filhos saudáveis e completos, precisamos ser adultos saudáveis e completos, e o ponto de partida
está nas palavras do v. 5: amar apaixonadamente o Senhor nosso Deus de todo coração, tomando
providências para crescer cada vez mais na sua graça e conhecimento. Outros alvos importantes
para os pais perseguirem são:
 A capacidade de desenvolver uma forte autoestima nos filhos. Os pais não devem
subestimar o quanto as crianças desejam ser amadas e valorizadas. Elas precisam ouvir que são
importantes e queridas. Vamos lembrar do batismo de Jesus. O Pai se manifesta do céu, dizendo:
“Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo” (Mt 3.17). Os pais devem sempre reafirmar
o valor de seus filhos com gestos carinhosos. Esses sinais de encorajamento e afeto não serão
esquecidos.
 Ensinar desde cedo o significado de competência. Os pais que se dão ao trabalho de
treinar, orientar e inspirar seus filhos desde cedo, estão ensinando as crianças a ser competentes.
Estão investindo na capacidade de seu filho poder dizer: tenho habilidades; tenho aptidões; posso
resolver um problema; posso descobrir maneiras de vencer os obstáculos que surgirem no meu
caminho; posso me debruçar sobre um trabalho até terminá-lo, fazendo-o bem feito, dedicando
meu tempo e determinação.
 Desenvolver nos filhos a capacidade de se comunicar bem e se relacionar com os
outros. Um elemento indispensável para ensinar os filhos a se comunicar bem é conversar sobre
seus próprios sentimentos. Uma boa técnica é fazer perguntas instigadoras, apropriadas para cada
faixa etária. Hoje, mais do que nunca, os pais ensinam os filhos a estabelecer relacionamentos
com o próprio exemplo.
Formação do caráter
Algumas pessoas podem querer acrescentar nessa lista a capacidade de produzir um
milionário na casa dos trinta anos. Outros pais desejariam a aptidão de criar um gênio graduado
por uma universidade importante, uma estrela infantil ou um superatleta.
Muitos pais procuram proteger os filhos das mesmas experiências que os ajudaram a ser
fortes. As crianças precisam aprender a ficar sem algumas coisas, e até a ouvir seus pais dizerem:
“Não podemos comprar isso. Não temos dinheiro suficiente para fazer tal coisa”. Atribuir-lhes
algumas obrigações, que os forcem a exercitar responsabilidade, pode ser uma boa técnica que
ajuda a desenvolver o caráter dos filhos. Por exemplo, fazer com que executem alguns serviços
domésticos, andar de bicicleta em vez de ser levado de carro para todo lado, procurar emprego
sem que os pais lhes indiquem o caminho mais fácil. Que tal se eles tiverem de arrumar um
emprego que pague um salário pequeno, ou sejam obrigados a economizar parte do próprio
dinheiro para pagar a faculdade? Será que isso magoaria nossos filhos ou ajudaria na formação
de seu caráter?
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4. A INDIVIDUALIDADE DE CADA CRIANÇA – Sl 139.1-18
Toda criança tem uma personalidade distinta e os pais precisam descobrir e reforçar o que
é único em cada um dos filhos. As diferenças residem principalmente nos aspectos do
temperamento, interesses e capacidades motivadas, e na forma como eles expressam e recebem
amor. A teoria de que os filhos não passam de blocos de barro que são modelados pelos pais
perdeu força nos últimos anos. Percebemos que as crianças não são todas parecidas entre si. Elas
têm suas próprias características e inclinações, que vão se manifestando aos poucos. É hora dos
pais pararem de tentar reinventar e modelar as crianças, tomando por base uma noção
preestabelecida daquilo que eles acham que os filhos devem ser. Deus criou as pessoas distintas
umas das outras.
Precisamos descobrir suas qualidades únicas e nutri-las. Um filho pode precisar de
oposição e disciplina rigorosa, em função de sua personalidade; outro pode precisar apenas de
uma repreensão branda. Se ambos forem tratados do mesmo jeito, ambos vão acabar magoados.
Em uma família é normal haver um filho sossegado e descontraído; enquanto o outro é
nervoso, preocupado e precisa compreender todos os detalhes. Numa mesma família, no final do
dia, um filho chega em casa e expõe todas as suas ideias e sentimentos. Outro é calado, hesitante
até quanto aos seus próprios sentimentos, e é difícil arrancar dele qualquer informação.
Não é fácil para pais, que têm certo tipo de temperamento, encontrar prazer num filho que
tem temperamento diferente. É preciso entender que o gênio criativo de Deus não produziu os
homens iguaizinhos, em escala industrial, e isso merece ser celebrado. Entendendo isso os pais
vão aprender a encorajar a individualidade de cada filho.
5. ERROS QUE OS PAIS COMETEM – Pv. 13.24; 22.15
Todos cometem erros. Podemos rir da maior parte deles, depois de algum tempo. Mas
alguns erros são diferentes. Alguns não ficam mais engraçados com o passar do tempo. Alguns
deles ficam cada vez mais trágicos. Muitos erros dos pais se enquadram nessa categoria. Você
sabe bem como funciona. A braveza do Toninho era engraçadinha aos dois anos. Engraçadinha
demais para preocupar os pais. Engraçadinha demais para que os pais o corrigissem. Mas já não
era tão engraçada aos 12 anos, quando Toninho era seguidamente suspenso na escola por se
envolver em brigas. E quando esmurrou o rosto da esposa aos 22 anos, isso não foi nem um
pouco engraçado. Quando fez seu filho sair voando pela porta de tela, aos 32, aí o humor já se
havia tornado horror. Muitos erros dos pais são assim. Não ficam mais engraçados com o tempo.
Os anos tendem a multiplicar as consequências dos erros que cometemos na criação dos filhos.
Esses erros geralmente têm a ver com o processo de disciplinamento, com o modo como os
sentimentos são tratados em casa, e com a forma como o caráter e a força interior são incutidos
na vida dos filhos. Quanto antes aprendermos essas coisas, mais possibilidades teremos de
poupar nossos filhos de muitas mágoas no futuro.
A Bíblia diz que todas as crianças precisam de disciplina. Ela ensina, que em função da
presença do pecado e do mal na natureza do ser humano, as crianças nascem com tendência à
rebeldia, egocentrismo e presunção. As crianças nascem propensas a mentir, enganar e
manipular.
A Bíblia também diz, que se os pais não enfrentarem essas tendências pecaminosas, se não
lutarem contra elas, se não fizerem tudo que estiver a seu alcance para revelá-las e ajudar os
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filhos a identificá-las, essas tendências poderão acabar dominando as escalas de valores das
crianças, devastando suas vidas. A Bíblia nos faz um sério alerta: se não disciplinarmos nossos
filhos, arruinaremos suas vidas.
Disciplina construtiva. A disciplina aplicada com discernimento determina qual é a melhor
atitude. Limitar regalias, dar mais tarefas, obrigar a escrever bilhetes com pedido de desculpas ou
estabelecer meios de restituição são exemplos de disciplina construtiva que dão bons resultados.
Outro elemento básico é não esquecer de dizer palavras de incentivo, e dar abraços amorosos,
depois de disciplinar. Uma frase boa de dizer aos filhos pode ser “tive que fazer o que fiz porque
amo você, e não posso deixar que esses valores e comportamentos dominem a sua vida. Agora já
nos abraçamos, conversamos sobre o assunto, e terminou”.
Desenvolvendo caráter e personalidade. Pensemos na educação que Jesus recebeu. Ele foi
trabalhador durante 20 anos. Quanta força, coragem e perseverança José incutiu em seu filho,
enquanto o ajudava a carregar pesadas tábuas, cortar madeira e trabalhar na carpintaria. Isso
durante mais de 10 horas por dia, no sol escaldante do Oriente Médio. Deus não o poupou do
trabalho duro, bolhas nas mãos, dores nas costas... O Pai não colocou Jesus no mundo aos 30
anos dizendo: “Agora você tem três anos de ministério pela frente e depois volta para casa”. Da
mesma forma, os desafios que impomos aos nossos filhos lhes serão benéficos. Não vamos
cometer o erro de privar nossos filhos das experiências de vida que podem fazê-los fortes. Não
devemos lhes dar vida fácil nem superproteção.
6. O LAR COMO PRONTO-SOCORRO – GL. 6.1-5
Precisamos perceber a fundamental importância da função do lar como pronto-socorro. As
crianças recebem socos e golpes emocionais de todos os lados. Precisam de um lugar seguro
onde possam se recuperar e viver momentos de aceitação. Se o lar não lhes oferece isso,
provavelmente nenhum outro lugar irá oferecê-lo.
Onde as pessoas de uma família buscam tratamento, se o lar não funciona como prontosocorro? Alguns maridos e pais correm aos bares para relaxar, acalmar-se, e bebendo afastar os
problemas. Alguns se impõem um ritmo alucinado de trabalho, e outros buscam relacionamentos
ilícitos com pessoas fora da família, pessoas que lhes dão atenção e carinho. Muitas mães e
esposas fazem o mesmo hoje. Quando os jovens veem que o pronto-socorro doméstico está
fechado, recorrem a amigos que lhes dão respostas erradas. Alguns conseguem realmente
esconder suas mágoas por muitos e muitos anos, até que essas mágoas relativamente leves se
infeccionem gravemente. Nenhuma dessas alternativas é aquilo que Deus deseja para a família.
O plano de Deus é que todo lar funcione como pronto-socorro para cada um dos membros da
família.
Um ponto complicado na criação dos filhos é que muitos pais e mães, que há muito
caminham com o Senhor, têm consciência de seus pecados e fracassos espirituais, e acabam
desenvolvendo um complexo de inferioridade que os inibe na hora de dar orientação espiritual
aos filhos, e querem delegar essa responsabilidade a outros. Deus sabia bem o que estava
fazendo quando delegou a educação dos filhos aos pais. Qualquer que seja a instituição de ensino
escolar, ou a Igreja, que a criança frequente, a responsabilidade de sua educação está sobre os
ombros dos pais.
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CONCLUSÃO
Que tipo de marcas estamos imprimindo em nossos filhos? Quais as verdades básicas que
precisam ser gravadas na vida deles?
Em primeiro lugar, a essência do Cristianismo é o relacionamento. Em segundo lugar,
servir a Cristo é a atividade ou experiência mais gratificante que nossos filhos poderão ter. E, em
terceiro lugar, obedecer ao Senhor conduz a uma vida abençoada. Essas são as lições
fundamentais que todas as crianças deveriam aprender em casa.
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