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Sobre Theodore Austin-Sparks 
 

  
Algo que fica claro quando se lê os escritos de T. Austin-Sparks é que mui 

pouca informação é dada sobre ele e sua vida pessoal; pelo contrário, o foco é 
consistentemente sobre Cristo como sua (e nossa) vida. Sua atenção é continuamente 
conduzida para longe do mensageiro na direção daquele que é a Mensagem: “Porque 
não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos 
como vossos servos, por amor de Jesus” (2 Coríntios 4:5). 

Na edição de julho de 1966 da revista em que Sparks era editor, ele escreveu o 
seguinte: 
“É apenas em certas ocasiões que nós escrevemos pessoalmente. Nosso desejo tem 
sempre sido o de não atrair atenção para pessoas e coisas no ministério, e o de 
ocupar nossos leitores com o Senhor e com o ministério de Sua Palavra. Mas de 
tempos em tempos temos sentido ser sábio e importante lembrar nossos leitores do 
propósito que definitivamente governa este ministério – e que sempre tem agido 
assim... 

O que, então, é este ministério? Devemos retornar um pouco. O nome deste 
pequeno jornal, que tem sido a expressão impressa do ministério pelos últimos 44 
anos, incorpora seu sentido – ‘Testemunha e testemunho’. ‘Testemunha’: o 
instrumento ou vaso usado; ‘Testemunho’: o ministério dentro e através do vaso. O 
testemunho tem sempre existido – mas crescendo à medida que a luz tem aumentado 
– para a grandeza e plenitude de Jesus Cristo, o Filho de Deus e Filho do Homem. Esta 
grandeza tem sido centralizada e desdobrada em: 

(1) Sua pessoa 
(2) A imensidão do propósito eterno de Deus como centralizado nele e 

exclusivamente relacionado a Ele 
(3) A grandeza de Sua cruz como básica e essencial para a grandeza de Sua 

pessoa e obra tanto pelos crentes como neles 
(4) A grandeza da Igreja que é Seu corpo como essencial para, e escolhida 

para, Sua manifestação final em plenitude e governo no novo céu e nova terra 
(5) A necessidade de que todo o povo de Deus saiba, não apenas da salvação, 

mas do imenso propósito de salvação no eterno conselho de Deus, sendo trazido ao 
“pleno crescimento” pelo suprimento de Cristo Jesus em ampla medida. 

Nós percebemos que o Novo Testamento contém uma tremenda urgência nesta 
matéria; tal urgência é resumida nas palavras do apóstolo Paulo: ‘advertindo a todo 
homem e ensinando a todo homem... a fim de que apresentemos todo homem 
perfeito [completo] em Cristo’ (Colossenses 1:28). Cremos que todas as atividades 
soberanas do Espírito Santo são direcionadas para este alvo e determinadas por este 
objetivo. 

Pode haver aspectos diferentes, mas o alvo é simples e único. Os grandes 
esforços evangelísticos e missionários, em tanto quanto são governados pelo Espírito 
Santo, têm este alvo em vista... 

Embora possamos honestamente afirmar que nunca entendemos ser parte de 
nossa comissão dizer às pessoas para deixarem suas igrejas ou missões, antigos 
leitores saberão quanto a questão do alimento tem sido um peso para nós. O assunto 
do alimento espiritual tem espaço amplo no Novo Testamento, e se podemos 
corretamente ser chamados de ‘ministério’ e não de ‘Movimento’ ou organização, 
esta alimentação dos famintos mundo a fora pode certamente interpretar nossa 
preocupação...” 

Baseado em Honor Oak, Londres, T. Austin-Sparks não teve falta de oposição e 
rejeição a si mesmo e a seu ministério nos círculos denominacionais da época. Ele 



entendia que não devia se defender, o que não ajudava a desfazer mal-entendidos. 
Entretanto, à medida que os ensinos de Austin-Sparks começaram a encontrar 
aceitação entre aqueles que tinham um desejo e sede pela plenitude de Cristo, 
abriram-se portas ao redor do mundo para suas mensagens tanto na forma falada 
quanto escrita. 

O genro de Austin-Sparks, Angus Kinnear, escreveu o seguinte sobre seu sogro: 
“Desde seus anos iniciais ele creu no poder e na importância da Palavra de Deus 
falada, e em que todas as instâncias de Sua exposição e aplicação deviam estar 
relacionadas vitalmente às necessidades atuais e crescentes da vida espiritual das 
congregações representativas do povo de Deus. Através de Sua Palavra, Deus 
encontrará os Seus, mas Seu modo de revelação a Seus servos não é meramente 
através de temas letrados, reclusos ou pesquisados. Ao contrário, faz-se necessário, 
projeta-se e toma sentido pelo chamado e reação de condições reais. Seu valor – se é 
para ser algo mais que palavras – está em ser capaz de tocar o povo do Senhor em 
suas experiências e necessidade, o que tem sido a ocasião de seu chamado original. 
Este era o chamado especial de T. Austin-Sparks, um homem trilhando um caminho 
talvez um pouco à parte de seus contemporâneos, mas sempre fiel a Cristo Jesus seu 
Salvador e Senhor, e comprometido com uma visão de colheitas espiritualmente 
frutíferas por todo o campo - o mundo de Deus”. 

O clamor que vem de suas mensagens repetidamente é para que os crentes 
cresçam no pleno conhecimento de Cristo, conheçam-no como o Único, o Tudo em 
Todos, o Cabeça de todos. Ele escreveu numa carta pessoal: “O grande inimigo não 
desiste em sua determinação de interromper a comunhão e de prejudicar a obra do 
Senhor ao trazer divisão entre Seu povo. Em todo lugar esta obra maligna está sendo 
forçada com intensidade crescente. O inimigo está atacando para destruir qualquer 
coisa que resulte na vinda do Senhor Jesus ao Seu pleno lugar. Nós precisamos 
permanecer e resistir e fazer tudo em nosso poder para manter este campo longe 
dele. Isto tem alto custo, e demanda que nós deixemos de lado tudo que é apenas 
pessoal, e que nós permaneçamos apenas para a glória do nome do nosso Senhor e de 
Seus interesses. Estou certo que você nunca fará de mim ou de meu ministério um 
motivo de divisão. Não há necessidade de lutar por mim; o Senhor está no Trono, e 
Ele pode ordenar as coisas conforme Sua própria vontade”. 

Ele fez conferências na Europa, Ásia e nos Estados Unidos, muitas das quais 
foram gravadas em fitas. Tais fitas estão disponíveis ainda hoje, assim como muitos 
de seus livros e artigos que tem sido republicados (informações de contato para 
alguns destes livros e fitas podem ser encontradas na seção de Recursos). Ele cria que 
aquilo que lhe era dado pelo Único Espírito de Deus devia ser livremente repartido 
com o Único Corpo de Cristo. Assim, ele não queria seus escritos ou fitas com 
copirraite – eles estão ainda disponíveis para serem distribuídos em qualquer modo 
que Deus dirigir - entretanto ele insistia que todos os seus materiais deviam ser 
reproduzidos exatamente como foram originalmente entregues. 

Alguns dos escritos deste website foram transcritos de fitas, outros são de seus 
muitos escritos. Enquanto ele estava vivo, ele publicou e vendeu seus livros ao preço 
de custo em Honor Oak. Muitos de seus livros foram primeiro publicados capítulo a 
capítulo, em uma revista chamada “Uma testemunha e um testemunho” (“A witness 
and a testimony”), que era publicada em Honor Oak, a qual Austin-Sparks 
freqüentemente denominava “este pequeno jornal”. Não havia custo de assinatura 
para a revista, a qual era enviada gratuitamente para todos os que a desejassem. 
Estava escrito nestas revistas que “Este ministério é mantido pelo Senhor através da 
mordomia daqueles que o valorizam”. 

Na primeira página da revista, ele tinha esta simples constatação: 



“O objetivo do ministério deste pequeno jornal, publicado bimestralmente, é 
contribuir para o alvo divino que é apresentado nas palavras de Efésios 4:3 – ‘até que 
todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à 
perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais 
sejamos como meninos...’.  

Não está conectado com nenhum Movimento, Organização, Missão ou corpo 
separado de cristãos, mas é apenas um ministério a ‘todos os santos’. Seu caminhar é 
acompanhado da oração e esperança de que resultará em uma mais completa medida 
de Cristo, em um nível mais rico e mais alto de vida espiritual. Isto irá trazer a Igreja 
de Deus a uma crescente aproximação da vontade revelada dele. Assim, a Igreja pode 
ser mais bem qualificada para ser usada por Ele no testemunho às nações, e no 
completar de seu próprio número pela salvação daqueles que ainda serão adicionados 
pelo Senhor”. 

TAS era o editor da revista, que foi publicada de 1923 até sua morte em 1971. 
Foi então renomeada como “Em direção ao alvo” (“Toward the mark”) e continuou a 
ser publicada por um colega e colaborador da revista, Harry Foster, até 1989. Após a 
morte de Austin-Sparks, Harry Foster escreveu: 

“Talvez um de seus primeiros livros possa nos dar melhor um pista real de sua 
vida e ministério. É chamado ‘A centralidade e supremacia do Senhor Jesus Cristo’. Aí 
foi onde ele começou, e aí foi onde ele terminou, pois se tornou notório em seus anos 
finais que ele perdeu interesse em outros assuntos e concentrou sua atenção na 
pessoa de Cristo. Cristo é central! Nenhum de nós afirmará que sempre esteve ‘no 
centro’, e ele certamente não faz tal afirmação, mas era o objetivo de sua vida e o 
alvo de toda a sua pregação e ensino reconhecer esta centralidade e prostrar-se a 
esta supremacia.  

No culto de seu funeral havia centenas que responderam com todo seu coração 
à sugestão de que o irmão Sparks os tinha ajudado a conhecer Cristo de um modo 
mais profundo e satisfatório. Se alguém pode fazer os homens notar algo mais da 
importância e maravilha de Cristo, de forma que eles O amem mais e O sirvam 
melhor, então tal pessoa não viveu em vão. Muitos ao redor do mundo podem 
verdadeiramente dizer que através das palavras escritas ou faladas de ‘T. A-S’ foi isto 
que lhes aconteceu. E, em especial, aqueles que reconheceram a Cristo como 
Salvador através de seu ministério, estes serão sua alegria no dia de Jesus Cristo. 
Além disso, algumas das verdades, as quais não foram de modo algum aceitas quando 
ele as proclamou anos atrás, agora se tornaram largamente aceitas entre os cristãos 
evangélicos. Assim é possível que a longo termo seu ministério se prove ter sido mais 
frutífero do que aparentou a seu tempo para ele ou para outros. É função do 
mordomo ser fiel, e isto ele buscou ser: apenas o Mestre é competente para julgar 
seu sucesso”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cristo – tudo e em todos 
 Theodore Austin-Sparks 
  (republicado como livreto, 2001) 
  Cl 1:18 = “Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia”. Cl 3:11 = “no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre; porém Cristo é tudo em todos”. 
Muito tem sido feito nos últimos dias para trazer as grandes magnitudes do 

universo à compreensão do homem e mulher comuns. Isto significa que muitas 
pessoas estão interessadas na explicação do universo e, sem dúvida alguma, do curso 
desta Terra e da criação e história do homem; mas cremos ter a resposta final e 
positiva para esta investigação. Para nós há somente uma definida e conclusiva 
explicação do universo, e esta explicação é uma Pessoa – o Senhor Jesus Cristo, com 
tudo que é eternamente relacionado a Ele. Não importa quanto leiamos e estudemos, 
nunca teremos a explicação do universo, no todo ou em parte, até que venhamos a 
enxergar o lugar do Senhor Jesus no eterno propósito de Deus. As simples contudo 
abrangentes palavras “Cristo é tudo em todos” resumem toda a matéria desde a 
eternidade, através de todos os estágios de tempo, até a eternidade. 

Primeiramente, então, vemos que “Cristo é tudo em todos” significa: 
  
1. A explicação da própria criação 
Esta carta aos colossenses faz esta mesma declaração em outras palavras. Ela 

nos diz que “pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer 
potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. 
Nele, tudo subsiste” (1:16-17). Esta é uma declaração abrangente, e claramente 
mostra que Cristo sendo tudo em todos é a explicação de toda a criação. Por que 
foram todas as coisas criadas? Por que Deus por meio dele trouxe o universo à 
existência? Por que este grande sistema universal existe e se mantém? Qual é a 
explicação do mundo? A resposta é para que Cristo possa ser tudo e em todos. 

A intenção no coração de Deus ao ter trazido este universo à existência era 
que, ao final, toda a criação pudesse apresentar a glória e a supremacia de Seu Filho, 
Jesus Cristo. E este específico pequeno fragmento “e nele tudo subsiste” diz muito 
claramente que, se não fosse o Senhor Jesus Cristo, o universo inteiro se 
desintegraria, desmembrar-se-ia; ele estaria sem seu fator unificador; ele cessaria de 
ter uma razão para ser mantido como uma completa e concreta unidade. Seu 
subsistir, sua falha em se desintegrar e acabar é por causa disto: Deus tem 
determinado que o Senhor Jesus será o centro – o centro governante – deste universo 
inteiro, e Ele, o Filho de Deus, é a explicação da criação. Se não fosse por Ele, nunca 
teria havido uma criação. Tire-o fora e a criação perde seu propósito e seu objeto, e 
não precisa mais ir adiante. “Cristo é tudo, e em todos” era o pensamento – o 
pensamento dominante – na mente de Deus durante a criação do universo. 

Isto pode deixá-los indiferentes em certa medida e não levá-los muito longe, 
mas eu arrisco pensar que o que irei dizer irá levá-los um pouco mais adiante e 
aquecerá seus corações. Pois a perspectiva é esta, que quando Deus tiver as coisas 
como na eternidade passada determinou tê-las – e Ele irá tê-las assim – cada átomo 
deste universo inteiro irá mostrar a glória de Jesus Cristo. Vocês não serão capazes de 
olhar para algo ou alguém sem ver Cristo glorificado. Uma abençoada perspectiva! 



É algo feliz quando, como um grupo de filhos do Senhor, nós podemos estar 
juntos por horas a fio ou mesmo dias a fio; quando nós estamos ocupados com o 
Senhor como nosso único interesse comum e todos estão enlevados nele. Quando 
temos um tempo como este e voltamos ao mundo, que atmosfera diferente 
encontramos! Como nos sentimos frios! É algo agradável encontrar o Senhor em seus 
filhos e estar enclausurado com Ele desta forma; contudo mesmo isto é apenas em 
parte. Todavia o eterno dia está chegando quando não haverá o voltar para o mundo 
em uma manhã de segunda-feira depois de um dia nos átrios do Senhor; quando 
estaremos tocando ninguém mais além do Senhor, e o universo inteiro estará cheio 
dele – “Cristo, tudo em todos”! Este é o alvo de Deus. Isto é o que Ele tem 
determinado; tudo mostrando o Senhor Jesus; tudo para Ele. 

Agora vemos uns nos outros muitas outras coisas que não o Senhor Jesus; o dia 
está chegando quando vocês nada verão exceto o Senhor Jesus em mim, e eu nada 
verei exceto o Senhor Jesus em vocês; nós seremos “conformados à imagem do Seu 
Filho”: Sua glória moral brilhará e será mostrada; Cristo será “tudo em todos”. Deus o 
determinou, e o que Deus determinou, Ele terá. Esta, então, é a explicação da 
criação, que Cristo seja tudo, e em todos, e sobre tudo tenha a preeminência. 

Em Romanos, o apóstolo Paulo tem uma declaração muito notável dentro deste 
contexto: “A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 
Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele 
que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da 
corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a 
criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora” (8:19-22). 

Notem o que isto realmente diz e implica. A criação está imbuída por uma 
expectativa ardente. Esta expectativa é com gemidos tais como em árduo trabalho, 
uma expectativa de esperança – não da dissolução do universo, sobre o quê certos 
cientistas tanto falam. Contudo, a esperança e os gemidos até o momento estão 
deliberadamente colocados sob um reinado de vaidade – feitos para ser tudo em vão – 
até um tempo e alvo fixados. Este clímax é em duas partes: uma, a revelação dos 
filhos de Deus; a outra – ligada com aquela – o livramento da criação de estar sujeita 
à corrupção. 

Tudo isto é levado de volta à eternidade passada e unido com o Senhor Jesus 
como Filho: “Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para 
serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre 
muitos irmãos” (8:29). 

Na passagem anterior há uma declaração definida e uma clara implicação. A 
declaração é que a criação estava sujeita à vaidade, e seu estado é o cativeiro da 
corrupção. Claramente, a implicação é que houve um tempo definido quando, por 
causa de sua corrupção, a criação inteira foi levada a uma condição na qual é forçada 
a gemer e se esforçar em direção a um alvo que não pode ser alcançado. É em 
conexão com isto que surge espaço para toda a gama e a natureza da interferência 
satânica na criação, a qual objetiva a desafiar o propósito divino final na criação e a 
frustrá-lo ao trazer corrupção. Tão universal foi esta corrupção que uma sentença de 
vaidade foi pronunciada sobre “toda a criação”. O efeito disto foi, e é, que a criação 
nunca pode atingir o objetivo de sua existência, salvo no campo da santidade e 
semelhança divina. 
Aqui também se encaixa toda a gama da “redenção que está em Cristo Jesus”; a obra 
universal que Ele consumou por meio de Sua cruz destruindo a obra do diabo e, 
potencialmente, o próprio diabo; com todo o poder destruidor do pecado e destruidor 
da corrupção advindos de Sua natureza e vida sem pecado, a eficácia de Seu 
incorruptível sangue, e a provisão de justificação e santificação para todos os que 



crêem, estes por regeneração se tornando uma nova criatura em Cristo Jesus (2Co 
5:17). 

Apenas por este meio a criação pode ser liberta. Quando estes filhos de Deus 
forem manifestos – seu número completo – e todos que têm recusado esta salvação 
forem rejeitados do domínio de Deus, então a criação será liberta e sua intenção 
original será atingida, Cristo sendo tudo, e em todos. 

  
2. A explicação do homem 
Depois, em seguida, como uma parte central da criação, temos o homem. Qual 

é a explicação do homem? Qual é a explicação de Adão como o primeiro homem? Há 
uma pequena passagem da Escritura que responde a isto: “... Adão, o qual 
prefigurava aquele que havia de vir” (Rm 5:14), que é Cristo. Uma figura daquele que 
havia de vir; esta é a explicação do homem. Deus planejou que cada homem ingresso 
neste mundo seja conformado à imagem de Seu Filho, Jesus Cristo. Multidões 
perderão isto, mas haverá multidões tais que nenhum homem poderá enumerar, de 
cada tribo, raça, nação e língua, que alcançarão isto. Que alto chamado! Que 
concepção diferente do homem esta é daquela que é popularmente aceita, e que 
tremenda coisa a ser perdida! E ainda assim, há muitos que dizem reclamando que se 
tivessem podido escolher, nunca teriam vindo a este mundo. Tem havido aqueles que, 
numa hora de eclipse, maldizem o dia em que viram a luz. Ah! Mas algo deu errado 
aí; isto não é como o Senhor planejou que fosse. E não importa quantos dias 
depressivos tenhamos: quando nos perguntarmos depois de tudo se realmente vale a 
pena, retornemos em nosso íntimo ao pensamento de Deus. É nosso tremendo 
privilégio, a mais alta honra que podia ser conferida a nós do ponto de vista divino, 
que tenhamos nascido. 

Nem sempre nos sentimos ou falamos deste jeito, mas constantemente somos 
compelidos a nos voltarmos ao ponto de vista de Deus sobre isto e a nos lembrarmos 
que Seu propósito é o de ter um universo povoado com tais que sejam conformados à 
imagem de Seu Filho, Jesus Cristo, um povo que é uma manifestação universal do 
Cristo glorificado com a glória do Pai. Este é um privilégio, uma honra, algo para o 
qual vale a pena ter nascido! Esta é a explicação do homem. 

Podemos apenas tocar levemente muitos destes assuntos, e caminhar adiante. 
  
3. A explicação da redenção 
Além disso, esta palavra “Cristo é tudo em todos” é a explicação da redenção. 

As coisas, é claro, deram errado: o propósito de Deus sofreu interferência. Ele não 
poderia nunca ser frustrado completamente, mas houve outro que determinou, tanto 
quanto estivesse em seu poder, que aquela apresentação universal de Jesus Cristo – o 
“ser-tudo-em-todos” do Senhor Jesus – nunca acontecesse. Houve alguém que desejou 
ter aquilo para si mesmo – que ele pudesse ser o senhor universal da terra e céu. Esta 
interferência tem feito uma grande diferença por certo tempo. Ela tem interferido 
com o homem e o transformado em outro, aquém do que Deus pretendia que ele 
fosse. Ela tem arruinado a imagem. 

No entanto, há redenção através da cruz do Senhor Jesus. Qual é a explicação 
da cruz? Por um lado, qual é a explicação de toda aquela expiação, aquela obra 
redentiva do Senhor Jesus ao tratar com o pecado, em tomar o pecado universal 
sobre Si, e ser feito uma maldição por nós, em nosso lugar? 

E ainda, por outro lado, como complemento disto, qual é a explicação daquela 
cruz sendo operada no crente de forma que o crente se torne unido com Ele na 
semelhança de Sua morte e enterro como uma experiência espiritual? – toda aquela 
aplicação do Calvário que é tão dolorosa, tão terrível de passar através: sim, a 
desintegração do “velho homem”, o cortar fora do “corpo da carne”, aquele 



conhecimento interior do poder da cruz, tão terrível à carne. Qual é a explicação? 
Amados, é que Cristo seja tudo, e em todos. 

Por que somos quebrados? Para dar lugar ao Senhor Jesus. Por que somos 
trazidos ao pó pelo Espírito Santo quando Ele opera a morte do Calvário sobre nós? De 
forma que o Senhor Jesus possa tomar o lugar que nós na carne temos ocupado. 
Algumas vezes entendemos errado esta aplicação da cruz. O inimigo está sempre em 
nosso ombro, insinuando e sugerindo a inclemência de Deus em nos esmagar, nos 
humilhar, nos reduzir a nada, e dizendo que não há fim nisto, tentando assim nos 
derrubar. 

Amados, a cruz foi pretendida somente para fazer o Senhor Jesus tudo em 
todos, para nós. Devido ao modo como o Senhor tem tratado conosco, o modo pelo 
qual Ele tem aplicado a cruz, nos plantando naquela morte e enterro, não é verdade 
que nós O conhecemos de um modo que nunca O conhecêramos antes? Não é por este 
modo que Ele tem se tornado o que é para nós, cada vez mais e mais amado dos 
nossos corações? O aumento do Senhor Jesus em nós e para nós é pelo caminho da 
cruz. Sabemos muito bem que o nosso principal inimigo é o nosso eu, a nossa carne. 
Esta carne não nos dá descanso, nem paz, nem satisfação; não temos alegria nela. Ela 
é obsessiva, nos absorve, constantemente se pavoneia atravessando nosso caminho 
para nos roubar a verdadeira alegria de viver. O que deve ser feito com ela? Bem, na 
cruz e pela cruz somos libertos de nós mesmos; não apenas de nossos pecados, mas 
de nós mesmos; e sendo libertos de nós mesmos somos libertos para Cristo, e Cristo 
se torna muito mais que nós. 

É um processo doloroso, mas gera um fim abençoado; e aqueles dentre nós que 
tenham tido a maior agonia ao longo deste caminho testificariam, eu creio, que o que 
isto nos trouxe do conhecimento e das riquezas do Senhor Jesus faz todo o sofrimento 
valer a pena. Assim é a obra do Senhor por nós! E a obra do Senhor em nós, pela cruz, 
somente é pretendida no pensamento divino para abrir espaço para o Senhor Jesus. 

O altar de bronze do tabernáculo, assim como o do templo, era um altar bem 
grande. Era possível pôr toda a mobília restante do tabernáculo inteiro dentro dele. 
Sim, o altar tem que ser bem grande; deve haver um grande espaço para Cristo 
Crucificado. Ele irá preencher todas as coisas e Ele será a plenitude de tudo, e não 
haverá lugar para nós no final de tudo. Isto o deixa atônito? Certamente não. Assim a 
cruz, a obra de redenção através daquela cruz, tem como sua explicação 
simplesmente isto, que Cristo seja tudo, e em todos; que em todas as coisas Ele possa 
ter a preeminência. 

Isto, pois, é a explicação de nossas experiências – o porquê do Senhor tratar 
conosco como Ele trata; o porquê dos crentes passarem através das experiências que 
atravessam; o porquê eles passam por coisas que ninguém mais parece chamado a 
atravessar; o porquê de algumas vezes eles quase invejarem os incrédulos pela vida 
fácil que tantos deles têm. Isto explica os tratamentos do Senhor com Israel no 
deserto. Mesmo após sua libertação do cativeiro e tirania do Egito, houve 
quebrantamento de corações e agonia. Por que esta disciplina? No deserto, eles ainda 
pensavam no Egito. A obra que o Senhor estava fazendo neles era de forma que Ele 
pudesse ser tudo neles e para eles. Se Ele cortava seus recursos naturais, era apenas 
para mostrar quais eram seus recursos celestiais. Se Ele cortava seu poder natural, 
era para que eles pudessem vir a conhecer o poder dos céus. O que quer que seja que 
Ele pudesse tirar deles ou os conduzir a, era com vista a tirá-los de si mesmos e com 
vista a que Ele mesmo pudesse ser tudo em todos. 

Esta é a explicação de nossas dificuldades. O Senhor conhece como melhor 
tratar com cada um de nós, e Ele não usa métodos padronizados. Ele trata com você 
de um modo e comigo de outro. Ele sabe como nos conduzir a experiências que são 
bem calculadas para nos trazer à posição aonde o Senhor é tudo e em todos. 



  
4. A explicação do crescimento cristão 
O que é crescimento espiritual? O que é maturidade espiritual? O que é 

caminhar no Senhor? Temo que tenhamos idéias embaralhadas sobre isto. Muitos 
pensam que maturidade espiritual é um conhecimento mais abrangente da doutrina 
cristã, uma compreensão mais larga da verdade das Escrituras, uma ampla expansão 
do conhecimento das coisas de Deus; e muitas destas características são registradas 
como marcas de crescimento, desenvolvimento, maturidade espiritual. Amados, não é 
nada disso. A marca distintiva do verdadeiro desenvolvimento e maturidade espiritual 
é esta: que nós tenhamos crescido bem pouco e que o Senhor Jesus tenha crescido 
muito mais. A alma madura é aquela que é pequena a seus próprios olhos, mas em 
cujos olhos o Senhor Jesus é grande. Isto é crescimento. Nós podemos saber muitas 
coisas, podemos ter uma maravilhosa compreensão da doutrina, do ensino, da 
verdade, até mesmo das Escrituras, e ainda ser espiritualmente muito pequenos, 
muito imaturos, muito infantis. (Há muita diferença entre ser infantil e ser 
semelhante a uma criança). O crescimento espiritual real é somente isto: eu diminuo, 
Ele cresce. É o Senhor Jesus se tornando mais. Vocês podem testar o crescimento 
espiritual através disto. 

Então, de novo, esta palavra é: 
  
5. A explicação de todo o serviço 
O que é o serviço cristão de acordo com a mente de Deus? Não é 

necessariamente termos uma programação cheia de atividades cristãs. Também não é 
que estejamos sempre ocupados naquilo que denominamos “coisas do Senhor”. Não é 
a medida e a quantidade de nossa atividade e trabalho, nem o grau de nossa energia 
e entusiasmo nas coisas do reino de Deus. Não são nossos esquemas, nossos projetos 
para o Senhor. Amados, o teste de todo serviço é seu motivo. Será que o motivo é, do 
começo ao fim, que em todas as coisas Ele possa ter a preeminência, que Cristo possa 
ser tudo em todos? 

Vocês conhecem as tentações e a fascinação do serviço cristão; a fascinação de 
estar engajado, de estar ocupado com muitas coisas; ter sua programação, esquemas, 
projetos; estar envolvido nestas coisas e sempre presente a elas. Há um perigo aí que 
tem apanhado multidões dentre os servos do Senhor. O perigo é que isto os leva à 
projeção, torna a obra deles; é a obra deles, interesses deles, e quanto mais 
governam e caminham nisto mais satisfeitos ficam. 

Não, há uma diferença entre passar o dia no serviço cristão como mero 
desfrutar da atividade, com a fascinação disto e todas as vantagens e facilidades que 
isto provê para nós mesmos, e a gratificação disto à nossa carne – há uma grande 
diferença entre isto e “Cristo, tudo em todos”. Algumas vezes este último é 
alcançado ao sermos postos fora de ação. Pois então, este é o teste: se estamos ou 
não completamente satisfeitos de sermos colocados totalmente fora de ação para que 
tão somente o Senhor possa ser mais glorificado deste modo. Se tão somente Ele 
puder vir ao que é seu, não importa nada se somos vistos ou ouvidos. Estamos 
alcançando um lugar, na graça de Deus, aonde ficamos bem contentes em ser 
largados num canto, sem ser vistos ou notados, se deste modo o Senhor Jesus puder 
vir para o que é seu mais rápida e completamente. 

De algum modo temos sido pegos nisto e pensamos que o Senhor somente pode 
vir ao que é Seu se nós formos o instrumento. A rivalidade na plataforma e no púlpito; 
a sensibilidade porque um é posto antes do outro, porque o sermão de um recebe 
mais atenção que o do outro; os comentários favoráveis feitos todos em uma só 
direção, etc! Conheço bem tudo isto. Afinal de contas, o que nós estamos buscando? 
Estamos buscando impressionar nossa audiência pela nossa habilidade ou fazer 



conhecido nosso Senhor? É uma grande diferença! Algumas vezes o Senhor ganha mais 
de nossos maus momentos do que pensamos, e pode ser que quando temos bons 
momentos Ele não tenha obtido o máximo. É por causa disto que há a necessidade de 
sermos postos de lado, mantidos fracos e humildes, para que Ele possa ter a preeminência. 

O desafio do serviço conforme o pensamento de Deus é somente este – por que 
o estamos fazendo? Queremos estar na obra porque gostamos de estar ocupados? Ou é 
absolutamente e somente para que, por qualquer meio, Ele possa vir ao que é Seu, 
para que o alvo de Deus possa ser concretizado? Se Ele puder ser tudo, e em todos, 
pela nossa morte assim como pela nossa vida, será que chegamos ao ponto onde 
realmente desejamos que “Cristo seja glorificado em meu corpo, quer pela vida ou 
pela morte” (Fp 1:20)? Esta é a explicação do serviço do ponto de vista de Deus. 

É claro, isto é a explicação de muitas outras coisas. É também... 
  
6. A explicação de todo o Antigo Testamento 
Nós não nos demoraremos examinando em detalhes como é isto, mas apenas o 

indicaremos e passaremos adiante. O que é o Antigo Testamento? Ele está todo 
resumido em grandes representações de Jesus Cristo. Veja as duas principais, o 
tabernáculo e o templo. Estas são representações abrangentes do Senhor Jesus tanto 
em Sua pessoa como em Sua obra e elas ocupam, desta forma, o lugar central na vida 
do povo escolhido, cuja vida é unida a elas. As duas são uma. Enquanto o povo eleito 
se mantém num relacionamento correto com aquele objeto central (o tabernáculo ou 
o templo), enquanto lhe dá seu lugar de honra e reverência e o mantém em seu lugar 
da mais alta santidade, enquanto eles são verdadeiros ao seu espírito, suas leis e seu 
testemunho, e embora sejam entre todos os povos da terra os menos capazes 
naturalmente de cuidar de seus próprios interesses, ainda assim são o povo supremo 
da terra: não há uma nação ou povo na terra capaz de permanecer diante deles. Eles 
nunca foram treinados na arte da guerra, não têm uma longa história de armas e 
estratégia militar, e são em si mesmos um povo indefeso, ainda assim eles tomam 
ascendência não apenas sobre nações individuais maiores e mais fortes que eles, mas 
sobre uma combinação de nações. E embora todos se unam contra eles, enquanto 
verdadeiros àquele objeto central, eles são supremos. Aquele objeto central é uma 
representação do Senhor Jesus em Sua pessoa e obra.  

A interpretação espiritual disto é que quando o Senhor Jesus tem Seu lugar há 
supremacia; há absoluta supremacia quando Ele em todas as coisas tem a 
preeminência em, através e por meio de Seu povo. “Cristo é tudo em todos”. Quando 
isto é verdade em Seu povo não existem forças capazes de lhes resistir. O segredo da 
absoluta supremacia e soberania é o Senhor Jesus ter Seu lugar nas vidas e nos 
corações, em todos os afazeres e relacionamentos do Seu próprio povo; então os 
portões do inferno não poderão prevalecer. 

Além disto, é também... 
  
7. A explicação do Novo Testamento 
O Novo Testamento traz diminutos grupos, pequenos entre os povos da terra, 

desprezados, expulsos, dificilmente permitidos a falar sem serem amargamente 
molestados, e sobre os quais eventualmente vinha a ira e o ódio organizado das 
nações deste mundo, culminando em que todos os recursos do grande império de 
ferro foram explorados e postos em operação para destruir a memória deste humilde 
e desprezado povo.  

A história é exatamente esta, que os impérios quebraram, e os poderes 
mundiais cessaram de existir. Nós rodamos o mundo agora para olhar as relíquias e 
ruínas destes grandes impérios; mas onde está aquele povo do Caminho do 



desprezado Nazareno? Uma grande multidão que nenhum homem pode numerar! O 
céu está cheio deles, e aqui na terra há dezenas de milhares que conhecem e amam o 
Senhor Jesus, que são deste Caminho. A explicação é que Deus determinou que Seu 
Filho seja tudo, e em todas as coisas tenha a preeminência.  

Tenha um relacionamento vivo com o Filho de Deus, e homens e inferno podem 
fazer o que quiserem – Deus irá atingir Seu alvo e tal povo será triunfante. 

Uma palavra mais. Isto também é... 
  
8. A explicação da Igreja 
O que é a igreja? O pensamento de Deus não é o Cristianismo; não é o de ter 

igrejas como centros organizados do Cristianismo; não é a propagação do ensino e 
empreendimento cristãos. O pensamento de Deus é o de ter um povo na terra no 
qual, e no meio do qual, Cristo é tudo em todos. Esta é a igreja. Temos que revisar 
nossas idéias. No pensamento de Deus a igreja começa e termina com isto – a 
absoluta supremacia do Senhor Jesus Cristo. E o que Deus está sempre buscando é 
juntar aqueles de Seu povo que mais completamente concretizarão este pensamento 
dele, e serão para Ele a satisfação de Seu próprio desejo eterno: o Senhor Jesus em 
todas as coisas tendo a preeminência e sendo tudo em todos. Ele ignora a grande 
instituição, a assim chamada “Igreja”, e está com aqueles que em si mesmos são de 
um humilde e contrito espírito e que tremem diante de Sua palavra, e nos quais o 
Senhor Jesus é o único objeto de reverência e adoração. Estes satisfazem o coração 
de Deus. Estes, para Ele, são a resposta à Sua eterna busca. 

Vocês percebem que a Palavra de Deus diz isto. Vejam novamente Cl 3:11: “no 
qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, 
escravo, livre; porém Cristo é tudo em todos”. Eles têm se revestido “do novo 
homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o 
criou”. Observem atentamente estas palavras e vocês entenderão que este é o 
homem corporativo, a Igreja, o Corpo de Cristo, “a plenitude daquele que a tudo 
enche em todas as coisas” (Ef 1:23). E ali, naquele homem corporativo, não pode 
haver grego ou judeu. Note as palavras. Não diz que gregos e judeus se unem em uma 
abençoada comunhão. Não, não há nacionalidades na igreja; temos nos livrado de 
todas as nacionalidades, e agora temos um novo homem espiritual, uma nova criação, 
onde não pode haver grego, judeu, escravo, livre. Todas as distinções terrenas se 
foram para sempre – é um novo homem. O braço direito não é um judeu e o braço 
esquerdo um grego! 

Não, isto passou. Nesta Igreja há apenas um novo homem – não uma 
combinação onde anglicanos, metodistas, batistas, congregacionais e todo o resto se 
juntam e esquecem suas diferenças por um tempo; isto não é a Igreja. Na Igreja estas 
diferenças não são meramente cobertas por um tempo – elas não existem. Há um 
Corpo, um Espírito. A Igreja é isto, “Cristo é tudo em todos”. Tenha isto e tem-se a 
Igreja. Chamar qualquer outra coisa de Igreja e deixar isto de fora é uma 
contradição. Testem-na através disto. 

Se é verdade que a vida cristã conforme o pensamento e a mente de Deus é 
somente isto, “Cristo, tudo em todos”, então somos eu e você verdadeiros cristãos? 
Pois temos visto que mediante a cruz nós desaparecemos para dar lugar para o Senhor 
Jesus. Agora, se professamos ter vindo pelo caminho do Calvário até o Senhor, a 
implicação é que desaparecemos por intermédio desta cruz, para que Cristo seja tudo 
em todos.  

O que pensar? Queremos nós um pedacinho do mundo? Nós ainda 
voluntariamente nos apegamos a esta ou aquela coisa fora do Senhor, porque o 
Senhor Jesus não tem nos satisfeito plenamente e precisamos ter um contrapeso? Um 
cristão mundano é uma contradição de termos. Ter um pouquinho de algo fora de 



Cristo é negar o Calvário e permanecer diretamente em oposição ao eterno propósito 
de Deus referente a Cristo. Você assume esta responsabilidade? Deus determinou isto 
desde toda a eternidade no referente a Seu Filho. Podemos nós professar pertencer 
ao Senhor Jesus e ao mesmo tempo ainda não ser verdade que Ele é tudo em todos 
para nós? Se podemos, há algo errado, há uma negação, uma contradição. Estamos 
nos opondo ao pensamento e propósito de Deus. É verdade que Ele é tudo em todos? 
Ele será isto se tomarmos todo o caminho. 

Oh! Estas sugestões sutis que estão sempre sendo sussurradas em nossos 
ouvidos, que se desistirmos disto ou daquilo iremos nos arruinar, e a vida será mais 
pobre, e seremos reduzidos até que nada tenha restado. É uma mentira! É isto que 
contrapõe o grande pensamento de Deus sobre nós. O pensamento de Deus sobre nós 
é que alguém, nada menos que Seu Filho, Jesus Cristo, em Quem toda a plenitude da 
divindade habita em forma corpórea, seja a nossa plenitude. Toda a plenitude de 
Deus em Cristo para nós! Você nunca obterá isto ao rejeitá-lo. A vida será muito 
menos do que precisa ser se você não for até o fim com o Senhor. E o que se obtém 
em matéria de nossa consagração ao Senhor, nosso inteiro e completo abandono a Ele 
em nossa vida, nosso deixar completamente tudo que não é do Senhor, isto se obtém 
no domínio do serviço. Esta carne ama se jactar na obra cristã, e nos diz que se 
passarmos a ser dependentes do Senhor nós passaremos a ter um tempo de 
ansiedade. Mas uma vida de dependência de Deus pode ser uma vida de contínuo 
romance. É ali que fazemos descobertas que são constantes maravilhas. 

Você pode estar quase morto num minuto e no seguinte o Senhor lhe dá algo 
para fazer e você fica muito vivo, dependendo dele para cada respiração sua. Assim 
você vem a conhecer o Senhor. Mas, depois daquela experiência, você se torna de 
novo inútil e morto por um tempo, contudo você se lembra de que o Senhor fez algo. 
Então Ele faz de novo; e a vida se torna um romance. Ninguém pensaria que você 
estava dependendo do Senhor para sua própria respiração. É algo muito abençoado 
saber que o Senhor está fazendo isto, quando você não pode fazê-lo de jeito nenhum 
– é humana e naturalmente impossível, mas o Senhor o está fazendo! 

Prossigamos, amados, no assunto da Igreja. Apliquem o teste. Não estou 
falando com julgamento ou censura, nem tenciono discriminar num sentido errado, 
mas deixe-me ser fiel – para nós, nossa comunhão deve estar onde o Senhor Jesus é 
mais honrado. Nossa comunhão deve estar onde Deus tem o que é seu mais 
plenamente, onde Cristo é tudo em todos. Nós não podemos estar presos por 
tradições, por coisas que levantam um clamor e assumem uma denominação. Onde o 
Senhor é mais honrado, aí é onde nossos corações devem estar; onde tudo o mais é 
feito subserviente a apenas isto: “Cristo, tudo em todos”. Este é o pensamento de 
Deus sobre a Igreja, e este deve ser o lugar aonde nossos corações gravitam. O lugar 
onde Deus vai registrar Seu testemunho e trazer o impacto deste testemunho sobre 
outros será encontrado onde o Senhor Jesus é mais honrado. E vocês perceberão que 
onde houver pessoas famintas vocês terão oportunidade de ministério se vocês 
estiverem completamente em acordo com o propósito de Deus referente a Seu Filho. 

  
9. Vivenciando tudo 
Lembre-se que tudo relacionado ao cristão é experimental. Tudo em relação ao 

Senhor Jesus é essencialmente experimental. Não é apenas doutrina. Não é questão 
de credo. Não é que aceitemos certas declarações de doutrina ou credo, e que 
somente por isto sejamos trazidos a um relacionamento com o Senhor Jesus. Nós não 
nos tornamos cristãos por aceitar declarações doutrinárias ou credos ortodoxos, ou 
fatos sobre o Senhor Jesus. A Igreja não se constitui sobre estes parâmetros, embora 
a Igreja defenda certos princípios. A experiência tem que ser operada na vida, você 
deve ser tornar parte dela e ela parte de você. Não é suficiente crer que Cristo 



morreu na cruz. Isto deve se aplicar aqui em nossas vidas tornando-se uma 
experiência, uma poderosa e operante força e fator em nosso ser. A igreja não é 
constituída sobre uma base de declarações doutrinárias. Você não pode juntar 
pessoas e dizer: “isto parece perfeitamente confiável, constituiremos nossa igreja 
sobre esta base”. Você não pode fazer isto. 

A Igreja é aquela na qual a verdade tem sido operada, na qual ela tem se 
tornado experimental. Credos não podem nos manter juntos quando o inferno se 
levanta para nos dividir. Não, o credo mais ultra-fundamentalista não tem conseguido 
manter as pessoas juntas. A unidade do Espírito é algo trabalhado lá dentro. A menos 
que seja assim, nada pode resistir contra os espíritos de divisão e cismas que estão 
por aí. Tudo precisa ser experimental, não apenas doutrinário ou confessional.  

Agora, é aqui onde você chega à realidade de Deus. É uma coisa cantar hinos 
sobre Cristo ser tudo em todos, olhar para isto como algo objetivo e concordar com 
isto; mas é outra coisa ser trazido experimentalmente ao lugar onde a verdade 
realmente opera. Há muitos que dirão hoje “sim, isto está certo. Cristo é tudo em 
todos”, e amanhã de manhã, quando você os toca sobre algum assunto melindroso em 
que suas preferências estão envolvidas, você percebe que Cristo não é tudo em todos. 
Temos que chegar a isto pela experiência. Que o Senhor nos dê graça para isto. 

O apelo final que faço é que nós todos busquemos novamente a entronização 
do Senhor Jesus como supremo Senhor em nossos corações, em cada parte de nossa 
vida, em todos os nossos relacionamentos; que se houver algo que temos segurado, 
que deixemos ir; se temos tido qualquer reserva, que a quebremos agora; se temos 
sido menos que completamente comprometidos com Ele, de agora em diante isto não 
seja mais assim, mas que Ele seja tudo em todos, a partir de agora. Este deve ser 
nosso entendimento, nosso compromisso com o Senhor. Fará você isto? Peça ao 
Senhor para quebrar cada amarra que está no caminho de Ele ser tudo em todos. 
Estamos preparados para isto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O Grande Prêmio 
 Theodore Austin-Sparks 
 
Leitura: Filipenses 3.1-16 
 
A carta aos filipenses começa com uma declaração de Paulo: “Porque para mim 

o viver é Cristo” (2:21) e, depois, continua a expressar seu desejo de conhecer ao 
Senhor mais e mais, com sua determinação de perseguir tal conhecimento como um 
prêmio muito desejado. 

Se quisermos saber o que significa ganhar a Cristo, temos de voltar para 
Romanos 8:29, onde descobriremos que a intenção de Deus é que sejamos 
conformados à imagem do Seu Filho. Ser conformado é ganhar a Cristo – este é o 
prêmio, e ele envolve alcançar a plenitude de Cristo em perfeição moral. Tal 
plenitude deve expressar a glória a ser manifestada pelos filhos de Deus. É 
simplesmente isto: tornar-se moral e espiritualmente um com Cristo em Seu lugar de 
exaltação é o alvo e o prêmio da vida cristã. Faremos bem se mantivermos diante dos 
olhos este final glorioso: “a manifestação dos filhos de Deus”. 

Quando Paulo falou sobre ganhar a Cristo e sobre alcançar o prêmio, ele estava 
expressando seu desejo ardente de ser conformado à imagem do Filho de Deus. Essa 
conformação é o objetivo da salvação e é o propósito de Deus na salvação, não 
deixando, porém, de ser algo pelo que precisamos batalhar. É claro que não fazemos 
nada para ganhar a salvação, e que também não precisamos sofrer a perda de todas 
as coisas para sermos salvos. Somos salvos pela fé, não por obras; salvação não é um 
prêmio a ser alcançado, não é algo pelo qual tenhamos de nos esforçar, mas é um 
presente, um dom gratuito. Além desse presente, contudo, Paulo ainda aspirava 
alcançar alturas não conquistadas e, por isso, escreveu que considerava todas as 
coisas como perda por causa da excelência do conhecimento de Jesus Cristo seu 
Senhor. Se o poder do mesmo Espírito está operando em nós, certamente produzirá o 
mesmo efeito de nos fazer entender quão pequeno é o valor de tudo o mais quando 
comparado com o grande prêmio de Cristo. 

  
A SUPREMA QUESTÃO 
  
É interessante comparar Marcos 10 com Filipenses 3, já que cada passagem nos 

fala de um jovem e de sua decisão em certo momento. Os dois homens eram 
parecidos em vários aspectos: eram ambos ricos legisladores, homens com alta 
posição social, intelectual, moral e religiosa entre os seus. Eram provavelmente 
ambos fariseus e foram ambos amados pelo Senhor. De um precisou ser dito: “Uma 
coisa te falta”, enquanto o outro afirmou: “Uma coisa eu faço”. O jovem sem nome 
retirou-se de Jesus com muita tristeza, mas não retrocedeu, e a razão foi porque ele 
não estava preparado para repartir suas grandes posses. Paulo também tinha muitas 
posses, mas elas perderam todo seu atrativo na luz da visão que ele teve de Cristo. 
Para ele, era uma escolha entre as recompensas terrenas ou o único e grandioso 
prêmio celestial - e ele alegremente optou por esta último. 

Podemos dizer, de certo modo, que ele tinha uma grande vantagem e uma 
visão diferenciada de Cristo, porque ele viu o Senhor no pleno poder da ressurreição. 
Ele não viu somente Jesus de Nazaré como o outro jovem havia visto, mas ele pôde 
apreciar algo da sobrexcelente grandeza do poder de Deus ao levantar da morte este 
Único que, humilhado e rejeitado pelos homens, na cruz foi reduzido ao desamparo e 
aparente desespero somente para ser erguido da morte e da tumba e ser exaltado 



estando à direita da majestade nas alturas. Foi o poder da ressurreição que fez Paulo 
decidir conquistar o prêmio. 

  
O PODER DA SUA RESSURREIÇÃO 
  
O que torna tudo possível na vida espiritual é o fato de que o mesmo poder de 

ressurreição que levantou Cristo levando-o ao Seu destino espiritual é o poder que 
opera em nós (Ef 3:20). É verdade que nossa justificação repousa na ressurreição do 
Senhor Jesus, mas ainda assim a total abrangência daquela ressurreição vai muito 
além da esfera da salvação pessoal, porque seu poder é o meio pelo qual toda 
realização do pensamento eterno de Deus pode ser cumprida. Provavelmente uma das 
maiores necessidades do nosso tempo – o qual eu creio ser o tempo do fim – é a de um 
conhecimento experimental mais pleno da vida de ressurreição, pois o triunfo final da 
Igreja com sua definitiva chegada ao trono, e conseqüente desalojamento do reino 
satânico, só pode ser alcançado por esse meio. Essa vida é algo que confrontou todo o 
poder diabólico do universo e provou que não pode ser tocada ou corrompida; 
portanto, tanto moral quanto fisicamente é a vida que triunfou sobre a morte. 

Vida de ressurreição não é uma idéia abstrata ou uma sensação mística, mas é 
uma expressão muito prática da vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Se essa vida 
pudesse ser maculada ou corrompida, então Satanás teria alcançado a vitória final. 
Mas não há temor desta tragédia, pois a vida de Cristo é aquela que plena e 
definitivamente venceu a morte. E, ainda que Sua vida de ressurreição O colocou 
numa posição inacessível, “acima de tudo”, ela visa trazer Sua Igreja para 
compartilhar da Sua vitória e de Seu trono. Portanto, em sua busca pelo prêmio, 
Paulo primeiramente menciona sua necessidade de conhecer “o poder da Sua 
ressurreição”. 

Eu creio que essa atitude de Paulo testa nosso próprio conhecimento de Cristo. 
Não consigo entender como um cristão que realmente conhece o habitar interior da 
vida de ressurreição de Cristo pode se apegar a coisas, mantendo controvérsia com o 
Senhor sobre abrir mão disto ou daquilo, quando a única alternativa é o total 
despojamento para Cristo. O que deveria determinar todas as disputas e questões é a 
percepção da natureza real de nosso supremo chamamento em Cristo e a 
determinação de não permitir que algo fique entre nós e a operação plena da Sua 
vida de ressurreição. 

  
A COMUNHÃO DOS SEUS SOFRIMENTOS 
  
A busca de Paulo pelo prêmio fez com que ele desejasse não somente conhecer 

Cristo no poder da Sua ressurreição, mas também estar pronto a penetrar nas aflições 
por causa dEle e com Ele. Isto coloca o sofrimento no seu devido lugar, relacionado a 
um caminho para a glória. Freqüentemente o sofrimento está fora de lugar em nós, 
nos causando problemas ao ser aquilo que nos preocupa e que prejudica tudo o mais. 
O Senhor pode nos fazer ver o sofrimento conforme deve ser visto, ou seja, em 
relação a algo que nos faz vê-lo bem menor do que poderia ser. “Porque para mim 
tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a 
glória que em nós há de ser revelada”, e esta glória é a glória dos filhos de Deus. Essa 
foi a glória que Paulo descreveu como o grande prêmio de ganhar a Cristo. 

Se perguntarmos o que significa ganhar a Cristo, temos que considerar Romanos 
8, onde encontraremos que a intenção de Deus é que sejamos conformados à imagem 
de Seu Filho. Esse processo de ser conformado a Cristo é de fato ganhar a Cristo: este 
é o prêmio. Isso implica alcançar a plenitude de Cristo em perfeição moral, pois esta 
perfeição moral e espiritual é a Sua glória. Assim, para nós, a questão básica é esta: 



estar moral e espiritualmente onde Cristo está em Seu lugar de exaltação é a meta, o 
prêmio. Fazemos bem em não perder de vista este final glorioso: “a manifestação dos 
filhos de Deus”, quando seremos revelados com Cristo e feitos como Ele. Enquanto 
isso, no tempo presente nós gememos. Se francamente analisarmos tais gemidos, 
descobriremos que eles representam nosso desejo ardente por sermos libertos da vida 
da velha criação, com seu laço de corrupção, pecado e morte, de modo que possamos 
conhecer a perfeição moral em Cristo. Um dia os gemidos cessarão, esse será o 
momento de nossa chegada à perfeita conformidade a Cristo. 

Isso foi o que Deus pré-ordenou, porque notamos que o trabalho de Deus numa 
criação que geme está relacionado com o conhecimento prévio que Ele tem e, 
portanto, relacionado com Sua pré-determinação das coisas. Tal predestinação não 
estava vinculada ao assunto básico da salvação, mas muito mais com o objetivo da 
salvação. Isso faz toda a diferença. O objetivo da salvação é a conformidade à 
imagem do Filho de Deus, pois àqueles que Ele conheceu de antemão Ele os pré-
ordenou, não para serem salvos ou se perderem, mas para serem “conformados à 
imagem do Seu Filho”. O trabalho do Espírito do Seu Filho em nós, constituindo-nos 
filhos e capacitando-nos a clamar “Abba, Pai”, é o início do trabalho de Deus na 
criação que geme - o trabalho de manter em segredo aqueles filhos que proverão a 
chave para sua libertação do completo estado de vaidade e decepção que ela possui 
atualmente. Toda criação será levada a desfrutar da liberdade da glória dos filhos de 
Deus, pois esse é o objetivo do poder da ressurreição operando em nós. Estamos 
vinculados, em nossa própria filiação, com o emancipar toda a criação da vaidade que 
foi imposta sobre ela. Todavia veja: não basta a criação ser liberta no momento da 
manifestação, é necessário reaver seu caráter a partir de Cristo revelado nos filhos de 
Deus. Ela somente encontrará sua verdadeira glória quando o poder da ressurreição 
de Cristo tiver expressão plena na glorificação dos filhos de Deus à medida que eles 
recebem seus corpos redimidos, feitos como o de Jesus. 

Você pode pensar que esta vasta concepção não o ajuda muito quando se 
depara com suas próprias dificuldades. Mas é por isso mesmo que Romanos 8:28 
vincula tais experiências práticas com o total alcance do propósito de Deus em Cristo. 
Esse chamado e propósito governam cada detalhe de nossa jornada espiritual. Se, 
porém, consideramos os fatos da vida meros incidentes pessoais, não conseguiremos 
ver neles benefício algum. Mas, se por outro lado, consideramos a relação desses 
fatos com a determinação de Deus de nos fazer como Cristo, então encontramos a 
chave do significado deles. Isso é mais do que algo pessoal, pois a provação, 
dificuldade, perplexidade ou provocação carregam o segredo de desenvolver em nós a 
vida do Senhor Jesus, a vida de ressurreição que traz consigo o objetivo final de Deus 
- a glorificação de todo o universo. O Novo Testamento é muito prático: as grandes 
coisas das eternidades são trazidas ao nível dos mais íntimos detalhes da nossa vida 
espiritual, fazendo com que todas as coisas operem conjuntamente. Essas “todas as 
coisas” contribuirão para o bem final, se consideradas à luz do propósito divino. A 
intenção de Deus não deve ser esquecida. Pode parecer que estamos sofrendo uma 
contradição: pedimos algo e recebemos o contrário; isso ocorre porque Deus não está 
nos isentando da responsabilidade, mas usa experiências contrárias para forjar em nós 
aquela força moral que somente o Espírito Santo pode conceder. 

  
CONFORMIDADE COM SUA MORTE 
  
Foi o Espírito Santo que fez Paulo escrever as coisas nessa ordem: primeiro o 

poder da Sua ressurreição, depois a comunhão em Seus sofrimentos e, finalmente, ser 
conformado à Sua morte. Na verdade, só conseguiremos conhecer o poder da Sua 
ressurreição se participarmos com Ele de Sua experiência de morte, o que implica em 



deixarmos de lado tudo o que é pessoal para fazermos das coisas de Cristo nosso 
único objetivo. Não é verdade que a base do pecado é o orgulho? E o que é orgulho, 
essa raiz do pecado? Ele consiste em interesses pessoais, egoístas e individualistas. 
Foi desse modo que o pecado entrou no universo de Deus no princípio, porque Satanás 
caiu quando disse: “ Eu exaltarei meu trono... eu serei como o Altíssimo”. Em seguida 
ele persuadiu Adão a agarrar a oportunidade de ser “como Deus” (Gn 3:5), fazendo o 
interesse pessoal entrar para a raça humana. Tal orgulho é nativo em todos nós, 
somente uma experiência prática de conformidade a Cristo em Sua morte pode nos 
libertar dele. 

As tentativas contínuas de Satanás em trabalhar no nosso interesse pessoal são 
tão sutis, que ele pode até parecer estar propagando Cristo se puder fazê-lo de modo 
a subjugar servos de Deus. Foi em Filipos, cidade para qual essa carta foi dirigida, que 
um dos seus demônios proclamou publicamente que Paulo era um servo do Deus 
Altíssimo que apresentava aos homens o caminho da salvação. O que mais Paulo 
poderia desejar? Ele tinha propaganda gratuita! Bem, o fato é que podemos ter 
certeza de que um plano sutil do diabo está a caminho quando ele começa a 
patrocinar o Evangelho e a tornar seus pregadores populares. O apóstolo percebeu 
isso e, tendo esperado em Deus, repreendeu o demônio, com resultados calamitosos 
para ele e Silas, pois isto os levou à prisão, com todo o inferno enfurecido contra 
eles. Paulo, porém, havia sido liberto de uma armadilha satânica, embora estivesse 
na cadeia. Embora estivesse naquele momento sendo conformado a Cristo numa nova 
experiência de Sua morte, isto inevitavelmente o levou a ter uma nova experiência do 
poder da ressurreição de Deus. Ele sobreviveu para escrever aos filipenses de uma 
prisão em outra cidade, e lhes assegurou mais uma vez que as coisas que lhe 
aconteceram possibilitaram a expansão do Evangelho. Quando idéias, preferências e 
desejos humanos são colocados à parte, isto pode significar privação no primeiro 
instante; mas quando os interesses pessoais são mortificados, um novo lugar é dado a 
Cristo em nossas vidas e estaremos mais e mais próximos de nosso grande prêmio. 

  
CRISTO MAGNIFICADO 
  
Parece claro que à medida que o apóstolo seguia em direção ao fim da sua 

vida, mais ardentemente ele buscava o prêmio de ser conformado a Cristo. Creio que 
é um avanço verdadeiro quando chegamos ao lugar onde podemos viver sem a 
sedução de sinais visíveis de sucesso ou milagres óbvios, onde podemos ser 
completamente felizes com o próprio Senhor. O que eu tenho em meu coração é que 
você e eu venhamos mais e mais para o lugar onde o próprio Senhor Jesus é tudo para 
nós. Não buscamos conformidade a Ele em si mesma ou para nossa satisfação, mas 
somente para que Ele possa encontrar alegria ao nos aproximarmos mais dEle. Esta é 
a marca de crescimento espiritual e maturidade: desejar tão-somente que Cristo seja 
magnificado e prosseguir resolutamente neste objetivo. “Cristo é o caminho e Cristo é 
o prêmio.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Companheiros 
 Theodore Austin-Sparks 
  (transcrito de uma mensagem de 1958) 
  Hebreus 3:1: “Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa confissão, Jesus” 

 
Eu desejo enfatizar aquela expressão: "que participais" – da vocação celestial. Este é, 
para o momento, o propósito desta breve meditação, seu ponto focal. Mas, como se 
vê, decorre de uma continuação sugerida pelas primeiras palavras da sentença: "Por 
isso". É matéria de comum conhecimento que esta carta aos hebreus é cheia de 
comparações e contrastes. Há vários deles. Neste ponto, enfoca-se duas casas e duas 
pessoas responsáveis por e pertencentes a estas duas casas. Duas casas, como se 
percebe nas palavras imediatamente seguintes: de um lado, em primeiro lugar, a de 
Moisés em que ele era fiel como um servo; de outro lado, a casa de Jesus na qual Ele 
é Filho e sobre a qual Ele é cabeça. 

 
A palavra "casa", é claro, é mais literalmente uma “economia" ou “ordem” de Deus 
nesta dispensação. Assim, de um lado há a casa terrena; do outro, a celestial em 
contraste. De um lado a temporal, do outro a espiritual. De um lado, como diz: "a que 
veio por meio de anjos"; do outro, a que veio pelo Filho de Deus. A carta inteira tem 
este objetivo: a superioridade, a grandeza da última sobre a primeira. 
 
Estas palavras com as quais o capítulo inicia nos dizem ou indicam algo quanto à 
constituição desta casa celestial, espiritual e tão mais superior. Faz isto usando as 
palavras: "Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial". Santos 
irmãos: são eles que constituem esta casa. A casa santa, portanto, é composta 
daqueles que foram separados de um sistema, domínio e natureza para Deus; para 
uma outra ordem. Separados do mundo, do pecado, da morte; este é o sentido da 
palavra "santos" - separados. 

 
Irmãos - santos irmãos. Bonito título para a casa de Deus! A família dos santos, dos 
separados. Esta é a natureza superior DESTA casa. Gostaria de permanecer nisto pois 
há muito dito sobre isto antes, sobre Cristo cantando no meio de Seus irmãos e não se 
envergonhando em chamá-los de irmãos, dizendo: "Eu e os filhos que Deus me deu" e 
assim por diante, tudo conduzindo a isto: "santos irmãos". A casa celestial, espiritual, 
é uma casa de irmãos e irmãs santificados. É uma FAMÍLIA SANTA. 

Mas então chegamos ao ponto especial para este momento, a designação 
particular daqueles que são desta casa. "Por isso, santos irmãos, que participais..." - 
uma tradução infeliz. No original a expressão “que participais” é "companheiros" (NT: 
ou “parceiros”). Companheiros - a mesma palavra ocorre em Lucas 5:7 sobre os 
discípulos e os peixes: "fizeram sinais aos companheiros". Esta é exatamente a mesma 
palavra aqui. Por que a mudaram para "que participais" em vez de dizer "Por isso, 
santos irmãos, companheiros na vocação celestial"? Há muitas designações na Palavra 
de Deus a respeito dos servos do Senhor. Estamos familiarizados com escravos de 
Jesus Cristo, ministros de Cristo, mordomos do mistério, cooperadores; e assim 
podemos ir adiante - um grande número de títulos e concepções dos servos do Senhor 
na casa do Senhor. Mas aqui está uma outra designação. E se pudermos capturar seu 
peculiar e particular sentido, veremos que ela vai um pouco além que muitas das 
outras... Praticamente todos estes outros títulos trazem a idéia de responsabilidade 



delegada. Um servo, por exemplo, é encarregado em seu serviço com 
responsabilidade. A um mordomo lhe são confiados recursos, é algo delegado a ele. E 
assim todos os outros títulos têm esta idéia embutida neles. Mas aqui está algo que 
vai além - COMPANHEIROS! Companheiros na vocação celestial... trazidos ao 
companheirismo com Cristo e uns com os outros a respeito desta casa. Esta casa é um 
companheirismo, uma parceria. 

 
Estou bem certo, caros amigos, que vocês percebem quase todo dia a diferença entre 
um empregado e um parceiro. Todos percebemos isto, pois salta aos olhos em todo 
lugar. Estive numa casa durante esta semana, enquanto este evento transcorria. Os 
empregados estavam trabalhando. Eles não relacionam o ir embora após o trabalho e 
o deixar TODAS as luzes acesas. Eu vi um jovem pondo seu casaco para sair, deixando 
uma grande lâmpada acesa. Eu lhe disse: "Aonde você vai?" "Pra casa jantar". "Por que 
deixa a luz acesa?" "Oh, eu nunca pensei sobre isto!". Veja, ser "empregado" é uma 
coisa – eu é que senti a ofensa, pois partilharei as contas a pagar e tudo o mais. Se 
tivesse sido um companheiro - um parceiro, um co-proprietário - ele teria sido muito, 
muito cuidadoso sobre a casa, sobre toda sorte de detalhes, porque como um 
companheiro ele está envolvido em todas as contas a pagar. Há toda esta diferença. 
Parece simples, mas há TODA esta diferença na casa de Deus entre empregados 
(servos, num sentido) e companheiros. E percebendo que o companheirismo de que se 
fala aqui é de um tipo familiar, a família está em companheirismo sobre a casa, a 
economia, a ordem; uma responsabilidade familiar de parceria - é isto que temos 
aqui. Uma responsabilidade FAMILIAR de parceria por esta casa. 

 
Isto traz a casa para bem perto do coração, não? Para uma preocupação legítima, um 
cuidado real, um ciúme verdadeiro. Estamos envolvidos como companheiros! Veja, as 
perdas serão as nossas perdas, não são as perdas do patrão, do proprietário, de 
alguém para quem trabalhamos e que tem que arcar com isso; são NOSSAS perdas. Os 
ganhos são NOSSOS ganhos! Estamos tão envolvidos nos assuntos desta casa que o que 
a toca, nos toca. As perdas e os ganhos, tudo que tem a ver com ela é um assunto da 
nossa própria vida.  

Uma responsabilidade conjunta porque, e é tremendo ouvir isto dito aqui, a 
casa de DEUS é a nossa casa - sim, é a casa de Deus e também é a nossa casa. De que 
casa somos? É dito que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Esta 
é a nossa casa, somos co-proprietários. Pertence a nós em um sentido espiritual, é 
parte de nós e somos co-participantes em todos os interesses desta casa. 

 
Enfatizo esta palavra "companheiros". Isto é tudo que desejo dizer, pense nisto. Isto 
convém muito. Penso que vai até o coração de tudo, vai mesmo. É uma idéia linda. 
Não somos mais apenas empregados do Senhor - servos no sentido oficial ou 
profissional - nós somos companheiros. 

 
Pense sobre os discípulos em parceria no lago. Tenho certeza de que o que afetava 
um bote, afetava todos os parceiros. O que afetava um parceiro afetava os outros. 
Era uma parceria e a perda de qualquer parte era uma perda para todos; o ganho de 
qualquer parte era o ganho de todos. E quando o bote estava quase afundando pela 
abundância da pesca, eles não guardaram para si, como sua bênção; eles sinalizaram 
aos parceiros e repartiram a bênção. Esta é a casa de Deus. 

 
Possa Ele justamente aplicar a nós Seu próprio entendimento nisto: "santos irmãos, 
companheiros na vocação celestial". 

 



Sacerdócio e vida 
 Theodore Austin-Sparks 
  
O que é um sacerdote? Ele não é um oficial ou um membro de uma casta 

religiosa, mas um homem que resiste à morte e ministra vida. O objetivo único e mais 
abrangente de todos os tempos – o grande propósito de Deus de eternidade a 
eternidade – pode ser descrito na linguagem do Novo Testamento como vida eterna. 
Assim que o pecado entrou no mundo surgiu a morte e, então, os homens precisaram 
de um altar e do derramar de sangue a fim de que o pecado pudesse ser coberto pela 
justiça e a morte ser vencida pela vida divina. Com o altar surgiu ali a atividade 
pessoal de um homem chamado de sacerdote, e assim, com o passar do tempo, tal 
serviço cresceu e cresceu até se transformar em um elaborado ministério sacerdotal. 

Como um poder ativo, a morte somente podia ser detida, anulada e removida 
ao ter devidamente confrontada sua base no pecado. Daí a necessidade do ministério 
sacerdotal de justiça, a justiça perfeita da vida incorruptível expressa pelo sangue da 
oferta. Israel devia ser uma nação de sacerdotes, um povo baseado e fundamentado 
na própria justiça de Deus e, por isso, capaz de encarar a morte e derrotá-la. A Igreja 
foi chamada para exercer este ministério. O próprio Senhor Jesus previu isto ao dizer: 
“Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo 
que lhe produza os respectivos frutos” (Mt 21:43). Mais tarde Pedro explicou que os 
pecadores redimidos se tornaram participantes da vocação espiritual, sendo a “nação 
escolhida”, o “sacerdócio real”, devendo assumir a grande vocação de serem, da 
parte de Deus, ministros da vida na terra. 

Assim nós descobrimos que, como membros do Corpo de Cristo, nós temos um 
relacionamento com Ele, o grande Sumo Sacerdote, que é análogo àquele entre Arão 
e seus filhos, que participavam de seu trabalho sacerdotal. Na carta aos hebreus, a 
qual trata deste assunto, nós temos uma espécie de Levítico neotestamentário. Nesta 
epístola, os crentes são denominados tanto de filhos como de “santos irmãos”, como 
se Cristo nos considerasse Seus filhos – “Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me 
deu” (Hb 2:13). Por meio de nós, portanto, como membros de Cristo, o grande 
trabalho sumo sacerdotal no céu deve encontrar expressão aqui na terra. Se nós 
perguntarmos qual é o significado do contínuo trabalho do Senhor como Sumo 
Sacerdote, a resposta é: trazer vida sobre a morte, anular a operação e reinado da 
morte espiritual. O maior conflito da Igreja é com a morte espiritual. Quanto mais 
espiritual um homem se torna, mais consciente ele está da horrível realidade desta 
batalha contra o maligno poder da morte. 

Nenhum sacerdote ou levita do Antigo Testamento jamais tentou se tornar 
lírico sobre este assunto ou falar em linguagem poética como se a morte fosse algum 
tipo de amigo. Ah não, eles sabiam ser a morte a grande inimiga de Deus e de todos 
os Seus interesses. Quando as Escrituras falam da morte como o último inimigo, isto 
não somente significa que é a última na lista, mas que é o inimigo derradeiro, a 
expressão completa de toda inimizade. 

O efeito do sacerdócio é ilustrado repetidas vezes na Palavra de Deus. Nós 
observamos a morte adentrando por causa do pecado e, então, Deus intervindo com 
Sua resposta de vida por meio do sacrifício de sangue. O sangue fala de uma justiça 
aceita e, por meio disto, o sacerdote estava habilitado a enfrentar a morte, vencê-la 
e ministrar vida. Finalmente ouvimos falar do Senhor Jesus, que encontrou a morte na 
concentração de toda sua inimizade, derrotou-a por meio do perfeito sacrifício de 
sangue da Sua própria vida e, então, deu início à Sua obra sacerdotal de ministrar 
vida aos crentes. 



O sacerdote é um homem que tem autoridade, embora esta seja espiritual e 
não eclesiástica. Ele tem poder com Deus. O apóstolo João fala do caso de alguém 
que cometeu um pecado que não leva à morte, e ele diz: “pedirá, e Deus lhe dará 
vida...” (1Jo 5:16). Esta referência revela que um crente que permanece na base da 
justiça pela fé por meio do sangue de Jesus pode exercer o poder do sacerdócio em 
benefício de um irmão que errou e, assim, ministrar vida a ele. Certamente não há 
ministério mais necessário na terra hoje do que este ministério tão vitalizante. Se nós 
ministrarmos verdades que não emanam vida, estamos desperdiçando nosso tempo. 
Deus não nos comissionou para sermos meros transmissores de informação sobre 
coisas divinas ou professores de moralidade. Ele nos libertou de nossos pecados para 
que pudéssemos ministrar vida a outros em virtude da autoridade sacerdotal. Vivemos 
em um mundo onde a morte reina. Diariamente multidões são arrastadas por uma 
maré de morte espiritual. Por quê? Por causa da injustiça. Precisa-se da atividade 
daqueles que aceitarão suas responsabilidades sacerdotais, tanto pedindo vida para 
outros quanto oferecendo vida a eles por meio do evangelho. Nós devemos ministrar 
Cristo. Não meras doutrinas sobre Ele; não meras palavras ou manda-mentos, mas o 
impacto vital de Cristo em termos de vida. Assim, todo crente é chamado para se 
posicionar entre os mortos e os vivos dando a resposta de Cristo para as atividades de 
Satanás. 

Não é de se admirar que o reino de Satanás esteve em guerra com Israel, pois a 
presença desta nação em um relacionamento correto com Deus proclamava 
efetivamente que o pecado e a morte não reinam universalmente no mundo de Deus, 
mas foram enfrentados e superados pelo poder de uma vida justa e incorruptível. No 
fim, Israel perdeu este testemunho e, por conseqüência, o ministério sacerdotal. A 
Igreja surgiu, então, para dar continuidade a este ministério, sendo não mais um povo 
localizado em uma terra, mas uma comunidade espiritual espalhada por toda a terra, 
um povo cuja vocação suprema é manter a vitória de Deus sobre a morte, conforme o 
testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? É o testemunho do triunfo da 
vida sobre a morte. Ele mesmo assim o descreveu a João: “[Eu sou] aquele que vive; 
estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da 
morte e do inferno” (Ap 1:18). 

Este testemunho foi depositado na Igreja e imediatamente os discípulos o 
apresentaram poderosamente entre as nações. Infelizmente, sob vários aspectos, a 
Igreja agora está falhando em sua vocação sacerdotal. Esse elemento vital da vida 
vitoriosa parece estar faltando. As cartas no início do livro de Apocalipse mostram 
que Cristo não estava satisfeito com as muitas boas atividades, trabalhos zelosos, 
ensinamentos corretos e persistência na ortodoxia das igrejas. Ele tentou chamá-las 
de volta à sua verdadeira tarefa de demonstrar o poder de Sua vida vitoriosa em face 
de qualquer desafio. Que ministério nós queremos? Correr de um lado para o outro 
assistindo conferências, dando palestras, apoiando o trabalho cristão? Tudo isso pode 
fazer parte, mas é de pequeno valor se não se encaixar no contexto da batalha 
sacerdotal contra a morte: trazer o impacto poderoso da vida vitoriosa de Cristo para 
enfrentar o desafio da morte. 

O livro de Apocalipse deixa claro que tal testemunho provoca a animosidade de 
Satanás, mas tal inimizade deveria ser um elogio para nós, pois significa que nossa 
vida está realmente fazendo diferença para Deus. O dia em que você ou eu não mais 
estivermos envolvidos na batalha espiritual será um dia ruim, pois significará que 
perdemos nossa verdadeira vocação e não estamos mais provendo um desafio real 
para a morte espiritual, mas estamos fracassando no que tange ao ministério 
sacerdotal. Por outro lado, o antagonismo doloroso das forças do mal pode ser uma 
prova clara de que nós estamos verdadeiramente servindo como sacerdotes. 



Teste todas as coisas pela vida, a vida que é vitoriosa sobre o pecado, a vida 
que liberta das cadeias, especialmente da cadeia do medo, a vida que se expressa por 
meio do amor por pecadores necessitados. João não apenas nos encoraja a orar por 
vida, mas nos assegura que Deus a dará em resposta a tal oração: “e Deus lhe dará 
vida, aos que não pecam para morte”. Nós não devemos fracassar em nosso ministério 
sacerdotal! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UM  DEUS QUE SE OCULTA 
 T. Austin-Sparks   
  Verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador.(Is.45.15)  
  
É como se o profeta fosse de repente tomado por um temor,  e golpeado por 

um  espanto com o que ele estava para profetizar! No meio de seu ministério, seu 
espanto  rompeu sobre si mesmo e ele exclamou com este brado.  

Deixando de lado  muito do que isto poderia implicar como profecia, vamos nos 
ater à exclamação em si. Aquela declaração, em princípio, é uma  com várias 
instâncias nas Escrituras. Olhando para o contexto, vemos que se trata da libertação 
de Israel do cativeiro, e o seu retorno à terra para reconstruir Jerusalém e o templo. 
Não há dúvida que muita especulação  e discussão tem havido sobre como as 
profecias de seu retorno seriam cumpridas. Setenta anos tinham sido determinados e 
tornados conhecidos quanto a duração do cativeiro. Os poderes dos Gentios estavam 
sem dúvida em ascendência e parecia haver muito pouca  perspectiva ou possibilidade 
de Israel reconquistar seu poder e glória nacional entre as nações. O estado das coisas 
em seu próprio país – o templo destruído, a cidade incendiada, a terra dominada por 
bestas feras, os emissários dos inimigos instalados – e a desintegração entre as 
próprias pessoas no exílio, fez da previsão  algo  carregado de problemas 
aparentemente insuperáveis, e isso poderia bem ter conduzido a uma completa  
confusão, e até mesmo desespero.  

Então o profeta é obrigado a profetizar  que tudo isto iria acontecer – esta 
restauração – nas mãos ou pela vontade do próprio poder Gentil; que o Soberano 
Espírito de Deus desceria sobre um que – até então  – não estava em posição para 
fazê-lo, e provavelmente cujo nome ainda não era conhecido. Babilônia ainda não 
estava vencida: o Império Babilônico ainda não tinha sido destruído; as profecias de 
Daniel ainda não tinham sido cumpridas. Mas aquele que o faria fora mencionado pelo 
nome e os detalhes de sua conquista são dadas neste capítulo 45 das profecias de 
Isaías. ( Leia-o, fragmento por fragmento) E então, muito embora este homem 
estivesse em ignorância de Deus, ele seria constrangido e compelido por Deus, como 
um ungido para cumprir as Escrituras, libertar o povo, prover os meios, e de modo 
geral, facilitar a restauração.  

Assim que o profeta vê tudo isto em sua “visão” (“a visão de Isaías”, 1.1, uma 
visão incluindo tudo), ele é esmagado por um  espanto. Todos os problemas estão 
resolvidos, as perguntas respondidas, as “montanhas” niveladas! Quem teria pensado 
nisto? Quem teria sonhado com tal coisa? Oh, quão profundo são os caminhos de Deus, 
abaixo de nossa imaginação, escondidos de nossas mais intensas especulações. 
“Verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador.  

Há  várias outras grandes e  consideráveis  instâncias no mistério dos caminhos 
de Deus em  cumprir  seus maiores propósitos. Todas as raças  tinham se apartado 
dEle e se envolvido com o ateísmo  e com a idolatria. Era universal. Como Deus 
encontraria uma solução? Ele se moveu para por suas mãos sobre um homem, e, a 
partir daquele homem Ele fez uma nação. Em sua Soberana Graça Ele fez daquela 
nação seu mistério, seu segredo, entre as nações. Israel era o mistério de Deus, o 
caminho escondido de Deus. Sempre houve algo misterioso acerca de Israel. Paulo, 
contemplando este método de Deus e achando-o elevado, com poder tão esmagador, 
fez exatamente o mesmo que Isaías. Enquanto escrevia ele apenas exclamou um alto 
e ressonante brado: - “Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do 



conhecimento de Deus! Quão insondáveis seus juízos e inexcrutáveis seus caminhos! 
(Rom.11.33)  

Ele bem poderia ter acrescentado, “Tu és o Deus que te ocultas”. Quem 
poderia  ter  pensado na encarnação, e que, não em glória, mas em humilhação,  
contrariando  qualquer expectativa humana? Quem poderia ter pensado numa cruz 
para o Deus Encarnado como o método e o meio de solucionar o maior problema já 
conhecido neste universo? Quem poderia ter suspeitado que tudo isto estava 
incorporado naquele Homem de Nazaré, “o filho do carpinteiro”, como eles o 
chamavam? Lá estava o maior mistério de Deus! Funcionaria? Tem ele  provado ser o 
caminho , o único caminho, e o bem sucedido caminho transcedental?  

E o que é verdade quanto ao mistério de Israel, e o mistério de Cristo, é 
também verdade quanto ao mistério da Igreja. Há uma coisa oculta a respeito da 
Igreja. Nenhum olho natural pode dicerni-lo. Nenhuma mente natural pode explica-lo. 
Reduza-o ao senso e descrição humana e você o terá perdido, você terá se agarrado a 
coisa errada. “A sabedoria de Deus está em mistério”, diz Paulo. Tente  recomendar a 
Igreja para o mundo sem fé e você a despiu  de seu poder secreto. A menos que os 
homens venham diretamente de encontro com o Deus insondável  que os esmaga, 
aquilo que afirma ser seu esconderijo será apenas uma concha vazia.  

 E nós lembraríamos você que o que é verdade naquelas épocas de soberano 
progresso através dos anos, aquelas intervenções e adventos na história da vida 
espiritual  deste mundo, também  é verdade para cada um de seu verdadeiro povo. E 
isto  será constantemente confrontado com o “como”? de situações impossíveis, a fim 
de que eles possam ser compelidos a repetidas exclamações diante de Suas simples 
soluções –  

  “Verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas a si próprio”  “Profundo em “impenetráveis minas       de capacidade que nunca falha,       Ele entesoura seus desígnos brilhantes                e  opera sua vontade soberana.  
  
  
Dar-te-ei os tesouros das trevas, e as riquezas encobertas, para que saibas que 

eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. (Isa.45.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 O Propósito de Deus para o Tempo Presente 
 por T. Austin-Sparks 
  
Seria proveitoso se nos recordássemos a natureza especial desta dispensação, 

que compreende o período que vai desde a ascensão do Senhor até sua volta. E é bom 
que recordemos (pois, é uma tragédia que não tenha sido recordado continuamente 
ao povo do Senhor ao longo desta dispensação) que nesta geração - nesta dispensação 
– a preocupação principal de Deus com relação a este mundo é tirar algo fora dele... 
e não fazer algo com ele, nem ter algo nele ou que proceda dele. 

Até que cheguemos a ver com clareza este assunto, estaremos confundidos em 
qualquer outro assunto relacionado com o Senhor: Seja este sua obra, seu propósito, 
ou nossa vida em comunhão com ele. 

O Senhor está proeminentemente ocupado em tirar algo fora deste mundo. 
Tudo o mais não é senão uma preparação deste mundo para o juízo. Quando a 
atividade de Deus acabar, ao “tirar esse algo” fora da terra, então tomará lugar o 
juízo deste mundo. Portanto, todas as idéias a respeito de melhorar este mundo e 
estabelecer um pouco de Deus nele, como parte dele – estabelecendo aqui algo para 
Deus – são idéias falsas que conduzirão a muitos erros... e, com o tempo, a uma 
completa desilusão.  

Em conexão com a atividade primária de Deus na presente dispensação, o 
próximo assunto que temos que recordar é que esta extração desde a terra é algo 
principalmente espiritual. Verdadeiramente, o Senhor tem tirado o seu povo 
literalmente fora deste mundo de geração em geração, e terá – ao final – uma literal 
e poderosa saída do resto daqueles que esperam sua aparição. Mas, a saída ao longo 
da presente dispensação é principalmente uma coisa espiritual. A dimensão literal ou 
física dela não será senão o termo de uma fase. 

Este “ser tirados” ocorre espiritualmente, em primeiro lugar, através de uma 
crise - a crise do novo nascimento – quando nos damos conta de que nascemos de 
outro reino e que já não continuamos pertencendo a este mundo: Pois na realidade 
mais profunda de nosso ser, por meio de um novo nascimento, já não somos desta 
terra senão de acima. Esta é a crise que nos tira fora deste mundo. Depois, em 
segundo lugar, esta crise, extração, redenção ou emancipação (qualquer seja a 
expressão que você prefira) é um assunto espiritual. É, em certo sentido, uma 
peregrinação; um movimento progressivo. E, enquanto caminhamos com o Senhor 
pelo verdadeiro caminho, somos levados, num sentido espiritual, mais e mais longe 
deste mundo. Estas são verdades simples e elementares, nenhuma delas nova, mas 
que precisam ser enfatizadas como uma forma de estabelecer o fundamental. 

O que permanece de Deus neste mundo está aqui com três propósitos. 
Referimo-nos agora ao que veio por meio da crise, está em processo... mas está aqui 
ainda (aqui, ainda não como parte desta terra). Enquanto isso permanece, apresenta-
se com três propósitos, que apontam, por sua vez, em três direções diferentes: em 
primeiro lugar, para Deus; em segundo lugar, para si mesmo; e, em terceiro lugar, 
para o mundo. 

O propósito dirigido para Deus, por cuja razão estamos aqui, é a representação 
dos direitos de Deus na terra. Tal como Davi, que, conduzido fora de seu reino e 
longe de Jerusalém, enviou de regresso a Jerusalém ao sacerdote Sadoque com o 
Arca, como um depoimento de que esse era seu lugar e de que ele regressaria ali um 
dia. Portanto, o Senhor, quem foi conduzido fora deste mundo, põe aqui 
estrategicamente seu povo em relação com ele mesmo e em representação de seus 
direitos. Em conseqüência, somos chamados a permanecer deliberadamente aqui, 



sobre esta terra, contra as reclamações do usurpador, como um desafio às pretensões 
do demônio de ser o príncipe deste mundo, a favor dos direitos daquele cujo direito é 
reinar. Simplesmente permanecemos aqui, voltados para ele com este propósito. 

Em referência ao aspecto deste propósito, que aponta às coisas de Deus que 
estão aqui, seu objetivo é a aprendizagem da verdadeira natureza do que pertence a 
Deus. Nos deixa sobre esta terra pelo tempo todo de nossa permanência no meio de 
outras coisas, com o objetivo de educar-nos. E nossa educação está orientada à 
aprendizagem de qual é a natureza do que é de Deus. Temos muitas lições por 
aprender. E temos muitos assuntos por conhecer, tais como a diferença entre o que é 
de Deus e o que é do homem; o que é de Adão e o que é de Cristo; o que é da terra e 
o que é do céu; o que é da carne e o que é do Espírito... e nossa educação se estende 
nesta direção. 

Isto é algo muito prático e experimental. Se você e eu fôssemos levados 
repentinamente ao céu; vale dizer, se uma vez salvos fôssemos transplantados 
imediatamente ao céu, teríamos que conhecer completa e imediatamente a natureza 
de tudo o que é de Deus. Mas, deveríamos conhecê-lo de uma forma que agora não o 
fazemos. Para expressá-lo de outra maneira, agora estamos conhecendo-o de uma 
forma que não poderíamos fazê-lo se aquilo acontecesse. Depois, nosso objetivo 
deveria ser conhecê-lo, como algo que demanda tudo de nossa parte... até onde só 
podemos entrar dessa maneira. Mais, conduzidos aqui entre elementos em conflito, 
estamos aprendendo-o de uma maneira experimental. Isto é, sendo lavrados 
interiormente por meio de sofrimentos, contradições, disciplinas e um grande 
acumulo de história interior. Isto é, sendo lavrados para dentro de nosso próprio ser, 
pois esta é a forma em que Deus ensina a seu povo. É a mais frutífera das formas; 
caso contrário, ele teria adotado outro método. 

 
Depois, temos a dimensão orientada para o homem daquilo que está aqui de Deus, 
cujo assunto é o testemunho e suas testemunhas. Estas duas palavras não significam o 
mesmo. A testemunha é o instrumento mesmo; o testemunho é aquilo que a 
testemunha entrega. O Senhor deve ter aqui algo que seja a encarnação da verdade; 
e que, sendo dita encarnação, entregue a verdade. Esta é a diferença entre a 
testemunha e o testemunho. E nós estamos aqui na terra, dirigidos para os homens e 
para o mundo, com este propósito: Ser a encarnação e a expressão da verdade. 
Portanto, observe você isto, enquanto o Senhor deixa o que é estrita e 
essencialmente seu aqui por um tempo, ele não quer que o seu se estabeleça – e se 
consolide – para converter-se em parte do presente estado de coisas. Aquilo está aqui 
somente por razão de seu divino propósito. Quando este propósito tenha atingido o 
ponto em que o Senhor considere, em sua exclusiva sabedoria e soberania, que o 
melhor para seu vaso é de que seja transplantado ao céu, então ele atuará em 
conformidade. 

Tudo isto se encontra sintetizado em duas características da vida de Cristo: 
a) Ainda que estava no mundo, não era do mundo. Durante essa breve 

permanência aqui, ele tinha abraçado todas as leis de uma vida que se vive em 
relação com o céu e não em relação com esta terra. Seu lugar, enquanto vivia aqui, 
estava no seio do Pai (com Deus, e não neste mundo). Ele viveu por meio das leis 
dessa relação, e o fez assim para mostrar ao futuro o fato de que o homem é 
chamado a viver para Deus. É verdade que ele era Deus. Essa não é a questão pelo 
momento. Mais bem, enfatizamos o outro lado para compreender porquê era 
necessário que ele vivesse aqui; e isto, para estabelecer, adiante, o fato de que o 
homem pode ainda viver sobre a terra e ser governado por leis que, sendo 
obedecidas, o farão algo mais do que um homem deste mundo. Isto pode soar 
complicado, mas pode resolver-se num fato singelo: Ele viveu como um homem neste 



mundo, ainda que não foi parte dele. E para fazê-lo, ele teve que se mover, 
governado por leis que não eram as leis deste mundo senão as leis do céu. Esta é uma 
fase de sua vida que sintetiza o que viemos dizendo. 

b) Ainda que está no céu, ainda está expressando sua vida celestial na igreja 
por meio do Espírito Santo. Tudo está reunido nisto. O Espírito Santo foi enviado com 
o objetivo primordial de reproduzir a Cristo na igreja e, deste modo, constituir à 
igreja num Homem Celestial conforme a Cristo. Assim, para nós se volta 
imprescindível conhecer que é a vida no Espírito. Aquilo que o Senhor está 
procurando em forma preeminente durante esta geração é um povo espiritual que se 
encontre em posse de um conhecimento, um entendimento e uma percepção dele 
mesmo, o qual é um assunto inteiramente diferente de tudo quanto possui o homem 
natural... e que, em conseqüência, será aquilo que vai permanecer quando tudo o 
mais se for (e perdurará através de todas a provas e todas as dificuldades). É o 
conhecimento interior de Deus numa forma sempre crescente.  

O cuidado do Senhor para nós neste tempo está relacionado com que 
deveríamos saber que a mente de Deus se acomoda a uma mente espiritual, 
constituída de acordo com Cristo nos céus por meio do Espírito Santo (o Espírito 
reproduzindo em nós a vida, a mente, a inteligência do Senhor Jesus, segundo o 
Homem Celestial de Deus). Se a característica mais importante da espiritualidade é a 
inteligência espiritual, que implica conhecer ao Senhor na íntima forma de seu 
pensamento e de seu propósito (isto é, do que se conforma a Deus), porque isto é o 
que vai sobreviver a todo resto; que seja isto o que se queira ao permanecer na 
preeminente e suprema atividade de Deus nesta dispensação. Este mundo, e todas as 
coisas relacionadas com ele, não vai ser o último. Em conseqüência, não afundaremos 
nossas raízes nele; não estabeleceremos fundamentos profundos nele; e não 
edificaremos em união com ele (com o nome de Deus sobre isso), nem sequer de uma 
maneira religiosa. Você e eu devemos entrar na suprema atividade de Deus nesta 
dispensação, a qual consiste em tirar fora deste mundo, em associação consigo 
mesmo, aquilo que permanecerá eternamente quando tudo o mais tenha passado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A CIDADE SANTA - DESCENDO DO CÉU, DA PARTE DE DEUS 
  
                            de T. Austin-Sparks  
  
  
Pensamentos sobre a Nova Jerusalém 
  
Leitura: Apocalipse 21 e 22 
  
O próximo grande evento no calendário de Deus é o retorno em glória de seu 

Filho Jesus Cristo.É a consumação desta  vinda e a revelação final da glória de Cristo 
que é mostrada a nós na forma desta cidade celestial, “descendo do céu, da parte de 
Deus”. Esta  cidade nupcial  representa o resumo da obra de Deus através dos séculos. 
Seus muitos símbolos mostram as características de seu Filho, enquanto as mesmas 
estão sendo  impressas no interior das pessoas a quem Ele tem escolhido das nações, 
por seu nome, uma maravilhosa união de Cristo e sua igreja,  que tem uma infindável 
tarefa de ministrar vida ao universo.As nações andarão  à sua luz, e elas acharão 
 saúde a partir das folhas da sua árvore; reis trarão  seus tesouros para a cidade, e a 
glória de Deus irá prover sua luz.  

  
Duas vezes João que a cidade foi mostrada a ele por Deus – “Ele me 

mostrou...” Talvez enquanto humildemente lemos e meditamos, Deus irá nos mostrar 
algo de sua significação e importância, e por meio de seus símbolos nos dará uma 
idéia mais clara das coisas não vistas e eternas que são para nós manter em vista, a 
fim de que “nossa leve  tribulação” possa produzir em nós “ cada vez mais  
abundantemente um eterno peso de glória”. (2 Cor 4.17,18) 

  
A  RUA 
  
A Versão Autorizada faz uma pausa entre os dois primeiros versículos de 

Apocalipse 22 que é enganosa. A Versão Revisada indica que o rio está no meio da rua 
desta  santa cidade. A única rua está no centro; um rio corre do meio da rua, e a 
árvore da vida cresce de ambos os  lados do rio. Nada está no plural, nem mesmo esta 
árvore, embora seja achada em ambos os lados do rio. Até este ponto as coisas 
estavam  no plural. A vida tem muitas formas de expressar-se a si própria, assim como 
mostram as muitas árvores  do rio de Ezequiel(Ezequiel 47.4). Ao final, contudo, tudo 
é reunido numa unidade absoluta: uma cidade, uma rua, um rio e uma árvore. É um 
lembrete simbólico de  que ao final tudo será resumido à uma perfeita unidade:a 
unidade de Cristo.  

  
Tal unidade somente pode ser percebida num relacionamento com o Espírito, 

mas isto certamente não é somente para o futuro, mas para hoje. A cidade está sendo 
espiritualmente formada agora no tempo presente, e a  obra está em curso agora, em 
preparação para a grande consumação que ela revela; se a igreja é para ser a 
metrópolis de Deus, com uma vocação eterna no centro do universo, então aqui e 
agora ela deve aprender a unidade com e em Cristo. Uma rua! Esta unidade, 
diretamente do âmago da igreja, é básica para seu  presente testemunho  tanto como 
para a sua eterna vocação. A única rua tem um único rio, que significa que da parte 
mais íntima do campo do relacionamento  com Cristo há uma fonte de vida. A cidade 
é, naturalmente, o último objetivo para o qual o Espírito Santo está se movendo. 
Nossa vocação nesta terra, aqui e agora, não é primariamente a de  nos  engajarmos 



 em uma quantidade de boas obras, mas sim a de  prover uma forma pela qual a vida 
de Cristo possa fluir para os outros. Como pode isto acontecer finalmente se não 
começar agora? Como podemos nós nos entusiasmarmos acerca da última unidade se 
nós não estivermos dando diligência, aqui e agora, para manter a unidade do Espírito?  

  
Sendo este o caso, não precisamos salientar que o movimento estratégico do 

 inimigo contra o propósito de Deus na igreja é o de mantê-la dividida, basicamente 
dividida. Ele não se importa com meras profissões de unidade, nem está ele 
impropriamente preocupado com ilusões extenas de unidade; mas o que ele se põe é 
contra é  a unidade  interior que irá liberar o grande rio de vida de Deus a fluir para 
fora, para um mundo necessitado. “Eu te mostrarei a noiva , a esposa do Cordeiro”, 
foram as palavras de introdução que levou João a ver a grande celestial e santa 
cidade de Jerusalém em sua gloriosa unidade. O indivisível amor por Cristo, como o 
amor da noiva por seu marido, é a única coisa que realmente se opõe a Satanaz, e a 
única base para uma real unidade. 

  
A CANA  DOURADA 
  
A cidade foi medida com uma cana dourada, tudo dentro dela sendo visto 

conforme as  medidas de Deus. A idéia geral é divina, e pode somente ser medida 
pelo padrão divino, pois é para expressar o propósito divino. Nosso chamado em 
Cristo  nos faz muitas exigências, mas se  pudermos vê-las à luz das coisas eternas, 
será  muito mais fácil enfrentá-las. Não que seja sempre fácil para a nossa natureza 
humana ser tratada de acordo com esta cana dourada de padrões divinos, mas nós 
podemos mais prontamente suportar o preço, se mantivermos o propósito  divino em 
vista.  

  
Uma maravilhosa característica da cidade é a sua pureza absoluta. Isto é 

verdadeiro do seu estilo de vida, porque a água de seu rio é tão clara como o cristal. 
Isto é verdadeiro de sua substância,que é de ouro puro feito como o puro vidro. Isto é 
verdadeiro de sua luz, que é descrita como sendo “como uma pedra jaspe”, claro 
como o cristal”. Desta  pedra também é  dita ser “muito preciosa”, o que sugere que  
tal condição de transparência é muito preciosa para o Senhor. Isto também implica 
que nós, seu povo, iremos achá-la de uma qualidade muito cara, uma que somente 
pode ser experimentada se  aceitarmos a disciplina de Deus, e recebermos uma 
educação espiritual que  nos torne refinados e parecidos com Cristo. Esta pureza não 
é meramente negativa, uma espécie de condição inoxidável, mas é uma luz sem 
sombra e sem sem nuvem. Deus é luz: Cristo é a luz do mundo, e o ministério da 
igreja é tanto receber como transmitir sua luz. A cidade está radiante com a glória de 
Deus. Qual é o oposto de glória?  

  
É escuridão,nebulosidade; é tudo que no reino não é claro, mas misturado e 

sombrio. Se você tivesse que lidar com uma pessoa em quem  você não pode confiar, 
por causa de elementos escondidos os quais se não realmente decepcionantes de 
alguma forma, falta pura transparência, você a teria achado uma experiência 
desagradável, muito  contrário de glória. Quando a glória de Deus preenche o lugar, 
então não há tais questões ou dúvidas, mas uma confiança perfeita e aberta. “Nele 
não há trevas absolutamente...” (1 John 1:5). Esta glória é nossa, pela graça, e deve 
governar todos os nossos caminhos. 

  
Todos os portais da cidade são de pérola. Pérolas são uma parábola de 

preciosidade que resulta de sofrimento, uma vez que elas são formadas como o 



 resultado da agonia das criaturas “que as hospedam”. Essa pérolas são os únicos 
portões. Não há outro caminho para a cidade que não seja pelo amor sofredor, 
porque os eleitos que reinarão com Cristo são aqueles que têm  primeiro 
compartilhado algo dos sofrimentos de Cristo . Não adianta nossa opção por um 
relacionamento do tipo casual ou por um  caminho fácil, porque o amor de Cristo, 
purificado de toda mistura, e precioso para Deus,  exige um compromisso  com Ele, 
por seu supremo propósito a ser cumprido, muito embora o custo possa ser alto. Não 
vamos nos deter pelo alto preço,  mas manter nossos olhos  no resultado – “tendo a 
glória de Deus”. Este é o nosso destino. 

  
O MURO 
  
Uma outra característica desta corporificação do pensamento de Deus é o fato 

de que a cidade tem  “alto e grande”  muro. Muito tem sido dito deste muro, com 
repetida menção sobre suas fundações, suas dimensões e seu comprimento. Parece 
que ele retrata a distinção da cidade. É verdade que muros são frequentemente 
usados para propósitos de defesa, mas como tal necessidade jamais poderia surgir na 
cidade celestial, concluímos que o muro representa uma demarcação daquilo  que 
Deus deseja  ser distinguido de uma forma especial. Você não concorda que há muita 
fraqueza no cristianismo atualmente apenas por razão de uma falta de distinção de 
testemunho e vida? Não que Deus irá permitir-nos pensar em termos de conceito 
espiritual ou imaginada superioridade, mas é importante que nós  não perdêssemos 
aquele senso de propósito definido e distinção que poderia sempre governar a vida de 
seu povo remido. O muro é bonito; é alto; é forte. Ele delimita aquilo que  tem valor 
e significado  especial para Deus. 

  
ADORNADA 
  
 “Descendo do céu, da parte de Deus, adornada...” Se esta cidade deve ser a  

corporificação de valores eternos, se ela não é uma coisa mas pessoas, então algo 
deve estar acontecendo  para dar forma e prepará-los para que tal condição possa ser 
possível. Você irá notar que o muro da cidade está adornado, e também que o 
adorno  da cidade em si  é dito  como sendo adequado para uma noiva. O muro não é 
uma demarcação feia, mas as suas fundações são adornadas com todo tipo de pedras 
preciosas. As caras gemas são simples símbolos dos muitos lados da preciosidade de 
Cristo. “Todavia para vós que credes é a preciosidade” (1 Pedro 2.7),  a preciosidade 
de Cristo em si mesmo. 

  
 E a noiva também está adornada. Seu adorno é algo mais do que um esplendor 

externo, que pode ser colocado e tirado; sua beleza consiste daquelas qualidades 
interiores que deleita o coração de seu noivo celestial. “A filha do Rei está toda  
gloriosa por dentro: suas vestes são feitas de ouro” (salmo 45:13). Nós propensos a 
prestar tanta atenção ao exterior, até mesmo em coisas espirituais, mas o objetivo de 
Deus é um  povo  cuja vida interior é bonita com o puro ouro do amor de Cristo, 
porque Cristo está vindo “para ser glorificado nos seus santos, e para ser admirado 
por todo aquele que crê” (2 Tes. 1.10)  

  
Se estes adornos vem do céu, como primeiro eles chegaram lá? Eles são  o 

resultado da nossa caminhada com Deus aqui na terra. Vivemos nossas vidas aqui 
baixo, e embora nós frequentemente ficamos desencorajados,  entramos em novas 
experiências da graça de Deus e aprendemos mais de seu Filho. A Palavra nos ensina 
que algo está acontecendo o tempo todo em relação à nossa vida aqui, que é 



equivalente a  um tesouro que está  indo adiante de nós e aguardando que nós o 
sigamos. Enquanto nós prosseguimos  em nosso caminho com o Senhor, há valores 
celestiais se acumulando para o futuro. O Senhor Jesus não nos falou para ajuntar 
para nós mesmos tesouros nos céus. (Mat.6.20)? Então, enquanto há uma vida 
temporal, há também valores sendo armazenados no céu, características de Cristo 
que  irão adornar sua cidade. Nosso crescimento espiritual, nossas características 
espirituais estão, por assim dizer, indo adiante de nós. Elas são eternas: elas não são 
efêmeras. E toda esta preparação  está em curso, assim nos é dito, “enquanto 
olhamos ... para as coisas que não são vistas...mas eternas”.  

  
“Adornada como uma noiva para seu marido”. O que o Senhor está fazendo em 

nós agora, enquanto diariamente aprendemos novas lições de graça e humildade, será 
manifestado naquele dia, e embora isto possa trazer gratificação a nós e alegrar aos 
outros, é primariamente para o prazer de Cristo. O adorno espiritual da igreja será a 
recompensa ao nosso Noivo-redentor por toda a sua paciência e amor sofredor.  

  
A cidade é descendente do céu, isto é, ela é conformada com o céu. Ela não 

vem  do céu porque não é adequada, mas vem para trazer os valores do céu para o 
resto do universo de Deus. Nós devemos medir todas as coisas aqui em baixo pelos 
valores que são celestiais e eternos. Isto nos trás novamente de volta à  cana dourada 
dos padrões de Deus, a cana que mede tudo à luz do propósito de Deus de mostrar a 
grandeza de seu Filho a um universo que deseja o  saber por meio da Igreja que está 
em uma comunhão viva de amor com Ele. Este é o fim de todas as coisas. Isto é onde 
a Bíblia termina. E esta é a nossa vocação em Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERMANECENDO FIRME NO SENHOR 
 Theodore Austin-Sparks 
  (publicado na revista “A witness and a testimony”, jan-fev 1965; republicado como livreto em 2000) 
  Ex 36:20 = “Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de madeira de cetim” (versão RC); 1Re 18:15 = “E disse Elias: Vive o SENHOR dos Exércitos, perante cuja face estou”; Jz 7:21 = “E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial”; Sl 134:1 = “Eis aqui, bendizei ao SENHOR todos vós, servos do SENHOR, que assistis na Casa do SENHOR todas as noites” 
O tabernáculo representou a totalidade do povo de Deus, a soma de todos eles, 

em sua vida juntos em Cristo. Era, entretanto, uma construção móvel, fixa não de 
qualquer modo permanente, mas levantada e desmontada novamente, depois 
montada e novamente desmontada em pedaços, de acordo com as jornadas do povo 
como determinado pela vontade de Deus. Cada vez que este processo de desmonte 
tinha lugar, havia um momento quando a natureza essencial da edificação ficava a 
descoberto e se via que consistia de tábuas: tábuas que permaneciam em pé. 

Quando as quatro coberturas externas que protegiam o tabernáculo eram 
removidas, a estrutura essencial era vista como sendo feita de três paredes de 
madeira com suas cortinas. Depois que as cortinas eram tiradas, podia se ver que as 
filas de tábuas eram mantidas juntas por várias barras que corriam horizontalmente 
ao longo da parte interna das tábuas para dar-lhes coesão. No desmonte, chegava a 
hora destas barras serem removidas, mas é importante perceber que quando isto era 
feito as tábuas não caíam, elas permaneciam em pé. Mesmo quando suas conexões 
eram removidas e todos os suportes externos eram levados embora das tábuas 
individuais, elas não caíam ao chão. 
Uma por uma, as tábuas eram então levantadas e preparadas para a jornada, até que 
por último havia apenas uma tábua restante. Não era necessariamente a mesma 
tábua em cada ocasião, mas sempre havia um momento em que apenas uma restava. 
Isto era agora tudo o que se podia ver do tabernáculo, a representação da Casa de 
Deus – apenas uma tábua. Mas ela ainda estava em pé. “Ele fez o tabernáculo de 
tábuas de madeira de acácia, permanecendo em pé” . Assim, após o desmonte e a 
separação finais, era visto que, reduzido ao seu simples mínimo, o segredo escondido 
da edificação de Deus resume-se a tábuas que sempre são capazes de permanecer em 
pé. 

  
Preparação das tábuas 
  
Cada tábua, é claro, tinha sua própria história, assim como cada um de nós que 

tem parte na Casa espiritual de Deus deve também ter uma história pessoal sob a mão 
de Deus. Era uma história de rompimento, pois por um tempo a árvore havia crescido 
sobre suas próprias raízes e dependido delas para sua vida e suporte. Podia ter sido 
uma árvore boa e suficientemente estável, mas enquanto existia em virtude de sua 
própria força natural não tinha lugar na construção de Deus. A natureza, entretanto, 
foi trabalhada, trabalhada com severidade e mesmo implacavelmente, quando o 
machado caiu e cortou a árvore de sua posição e a deixou prostrada e desamparada. 
Mas este não era o fim da história, pois o processo de corte tinha que continuar, 
reduzindo e modelando a madeira até que ela estivesse apropriada para a tarefa 
sagrada para a qual havia sido escolhida. 



A aplicação espiritual deste processo de corte e modelagem nos é familiar. 
Sabemos que não podemos ter lugar vital nos propósitos de Deus até que a lâmina 
afiada da Cruz tenha feito seu trabalho. É essencial que nos conheçamos para sermos 
cortados de nossos recursos naturais, removidos do domínio do que somos como 
homens, e é também essencial que o Senhor possa nos reduzir e remodelar de acordo 
com Sua própria mente. Não podemos fazer isto por nós mesmos, mas podemos 
reconhecer nossa necessidade e cooperar com o Senhor em humilde fé e paciência 
enquanto Ele trabalha em nós. No caso da tábua, era uma operação de uma só vez. 
Em nosso caso, o trabalho da Cruz deve seguir adiante todo o tempo. Só ao chegarmos 
à glória nós seremos capazes de afirmar que nada mais deste trabalho é necessário. 

Redução é, obviamente, a parte negativa do tratamento de Deus conosco, mas 
tudo é feito com o propósito positivo de nos tornar aptos para o trabalho em mãos. 
Cada uma das tábuas era feita para se conformar a um certo padrão prescrito; para 
todas as aparências, elas eram todas semelhantes e todas de acordo com as medidas 
divinas. No desenvolvimento espiritual, devemos apreciar que Deus não deseja nem 
produz uniformidade externa, este não é de forma alguma o Seu propósito. Para nós, 
o padrão divino é uma questão íntima, mas não há nada fortuito nisto, pois a medida 
divina é a medida de Cristo. Este é o objetivo positivo que o Pai tem em vista em 
todos os Seus tratamentos conosco, Ele está nos conformando ao Seu Filho. 

Após isto as tábuas eram completamente cobertas com ouro. Isto, é claro, 
tinha o efeito de lhes dar um valor que era de todo muito além delas mesmas, uma 
glória que não pertencia a elas por natureza. Esta é uma outra importante 
característica da vida em Cristo, a outorgação a nós das glórias da própria natureza 
de Cristo. O ouro sempre representa a própria natureza de Deus. Cristo, como o 
verdadeiro Filho do Pai, é ouro puro. Por sua obra redentiva Ele proveu este presente 
a nós da Sua própria vida. A humilde e ordinária árvore podia apenas prover uma 
muito humilde e ordinária tábua, mas o ouro glorioso de Sua beleza dá um significado 
e valor inteiramente novos a ela. Assim também conosco. Os verdadeiros valores 
espirituais de nossas vidas são aqueles que recebemos pela fé como um presente de 
Cristo. Ao nos levantarmos como as tábuas douradas na casa de Deus nosso 
testemunho é: “Não o que eu sou, Senhor, mas o que Tu és”. 

Menção deve ser feita da altura uniforme das tábuas, que era de dez côvados . 
Parece que nas Escrituras o número dez fala de responsabilidade sob teste. 
Lembramos que o jovem Daniel, quando primeiro se levantou no nome do Senhor, 
pediu um teste de dez dias para provar o valor prático de sua vida abstêmia. No Novo 
Testamento temos as dez virgens, as dez libras e os dez dias de tribulação para a fiel 
igreja de Esmirna. Assim, a frase “permanecendo em pé” tem também este sentido: 
aqueles que podem agüentar responsabilidade e suportar o teste do tempo. Este é o 
tipo de material que Deus usa para Seu edifício. 

  
O chamado de Deus a nós 
  
O desafio deste simbolismo é muito simples mas também é muito penetrante. 

Significa que devo encarar a questão do que aconteceria em meu caso se todas as 
coberturas e todos os suportes fossem levados embora, se eu fosse repentinamente 
privado até mesmo dos auxílios dados por Deus para força e unidade, e fosse deixado 
completamente sozinho. Eu seria uma tábua solitária. Sim, mas eu ainda estaria 
permanecendo em pé? Este seria o teste final. 

Estamos sendo todos testados – não pode haver dúvidas disto. O povo de Deus 
está passando através de todos os tipos de experiências estranhas e dolorosas, e as 
indicações são de que estas irão aumentar e não ao contrário. O que isto tudo 
significa? Significa que nossa própria vida pessoal com Deus está sendo exposta a todo 



tipo de teste, e que se nós estamos para ser elementos dignos em Seu prédio, espera-
se que sejamos sempre encontrados permanecendo em pé, mesmo se parecemos 
estar em pé sozinhos. 

Não é suficiente ter sido cortado e modelado corretamente como uma tábua. 
Nem mesmo é suficiente ser coberto com ouro e radiante com Sua glória. É essencial 
que permaneçamos em pé. A obra de Satanás é a de nos sacudir, ocasionar nosso 
colapso, confrontar o Senhor com o triste espetáculo de tábuas prostradas, caídas 
diante de artimanhas e ameaças malignas. Mesmo um Elias, capaz de declarar tão 
fortemente que era um homem que permanecia diante do Senhor , estava em um 
dado momento tão desanimado e desencorajado, tão chocado pelos estranhos 
tratamentos de Deus com ele, que foi encontrado prostrado sob o zimbro . Ele que 
tinha permanecido tão firme por tanto tempo, agora tinha caído. E por quê? 
Principalmente porque ele olhou ao seu redor para o resto do povo que estava todo 
caído em incredulidade e medo. Ninguém havia que se juntasse a ele em seu auxílio. 
Ele parece ter dado vez à autopiedade, pois reclamou ao Senhor: “Eu, tão somente 
eu, fui deixado” (1Re 19:10). Isto não era de fato verdade. Raramente é verdade que 
os servos de Deus estão tão sozinhos como lhes parece. Mas mesmo que tivesse sido 
verdade, esta não era razão para que Elias caísse com o resto deles. E não há razão 
pela qual devamos permitir que nossas dificuldades e aparente falta de apoio dos 
outros nos levem a cair. Sua casa é feita daqueles que sabem como permanecer em 
pé – se necessário, permanecer só. 

É bem verdade que, na experiência normal das tábuas do tabernáculo, elas 
eram mantidas juntas pelas barras transversas de suporte. Estas barras davam solidez 
e força à estrutura, e geralmente se pensa que elas tipificam os fatos espirituais que 
ligam os filhos de Deus juntos em sua vida de fé. Nós precisamos destas ajudas 
divinamente oferecidas, e fazemos bem em usá-las tão plenamente quanto nós somos 
capazes. A despeito disto, embora seja essencial que aprendamos a permanecer 
juntos, igualmente deve ser verdade que no Senhor consigamos permanecer sozinhos. 
A vida de comunhão é uma provisão divina, e é quase impossível exagerar sua 
importância em nossa vida espiritual.  

Precisamos uns dos outros, e o Senhor precisa que reconheçamos e 
mantenhamos a unidade que Ele tem provido. Mas cada bênção espiritual traz consigo 
um correspondente perigo espiritual, e é um grande perigo da comunhão que a 
usemos mal e nos apoiemos uns nos outros em vez de permanecer no Senhor. Não há 
substituto para uma vida pessoal com o Senhor. 

A verdade é que a vida de comunhão somente é forte quando os componentes 
individuais estão eles mesmos enraizados e fundamentados em Deus. Não seria difícil 
encontrar em ambos Antigo e Novo Testamentos exemplos daqueles que fizeram uma 
grande contribuição à vida corporativa do povo de Deus exatamente porque podiam 
permanecer sozinhos. Israel foi salvo porque no momento crítico Gideão e seus 
homens permaneceram firmes em seus postos, destemidos diante dos grandes revezes 
contra eles . A vida espiritual do povo de Deus foi mantida pelos poucos fiéis que nas 
vigílias da noite permaneceram diante do Senhor no serviço de intercessão do 
santuário . Que importância é atribuída a este simples fato de que as tábuas 
individuais contribuem tanto para o todo porque foram feitas para permanecer em 
pé! 

  
Permanecendo na redenção 
  
Uma olhada posterior nas tábuas do tabernáculo nos mostrará que, embora elas 

tenham sido cortadas de suas prévias raízes naturais, elas não estão sem base – longe 
disto. As tábuas não permaneceriam em pé por muito tempo se tivessem sido apenas 



equilibradas, especialmente porque teriam sido equilibradas na areia. Não, elas não 
foram tiradas de suas raízes naturais para serem deixadas em uma condição precária 
e instável, mas cada uma recebeu dois encaixes de prata sólida . Prata nos lembra da 
redenção, e nenhum de nós pode permanecer continuamente nos propósitos de Deus 
a menos que estejamos firmemente sustentados pelo poder redentivo de Cristo. As 
tábuas eram modeladas de tal forma que cada uma delas tinha seu próprio meio de 
penetrar nas bases, e assim, tal como era, de se apropriar de sua força. Cada tábua 
tinha suas próprias bases. Não havia uma longa barra de prata com furos para cada 
tábua, mas um bloco separado para cada uma das duas “mãos” ou encaixes da tábua. 
Aqui, então, estava o segredo da estabilidade de cada tábua – ela tinha sua própria 
fundação sólida e tinha um enraizar individual naquela fundação. 

Redenção significa que não pertencemos a nós mesmos, somos pessoas 
compradas. Deixe-se os braços de nossa fé se lançarem profundamente nesta gloriosa 
verdade e conheçamos por nós mesmos a realidade de sermos comprados por Deus 
para Ele mesmo, e então encontraremos estabilidade mesmo no meio da areia do 
deserto. Deixe-se um grupo de cristãos permanecer no bem desta mesma verdade 
gloriosa e ao mesmo tempo permanecer juntos, e Deus terá um lugar de habitação 
entre eles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENCEDORES 
 Theodore Austin-Sparks 
  (Novembro de 1945) 
  
Veja, o Remanescente e os Vencedores têm como sua função ser a vantagem 

de Deus num dia de declínio e fracasso espiritual abrangentes, ser postos avançados 
por meio dos quais Deus possa agir e falar. Este é meu pensamento concretamente 
expresso; aqui está aquilo que eu estou buscando! Esta é a função dos Vencedores 
para com Deus. “É isto aí” (Deus está dizendo), “vejam... olhem para Cristo e para os 
Seus como Eu desejo que eles sejam e vocês terão aquilo que Eu estou buscando, 
aquilo que está na minha mente!” O Remanescente existe para ser isto: a vantagem 
de Deus num dia de declínio para serem o exemplo para os outros. 

O pensamento de Deus acerca de Sua Igreja é que ela seja reunida dentre as 
nações. Deve ser vagarosa mas firmemente formada como uma noiva digna de ser 
oferecida a Seu Filho como um presente, sem manchas nem defeitos ou coisas 
semelhantes. Deve ser dada a Cristo como Sua noiva para ser para Ele o instrumento – 
a agência – para ocupar e realizar o Reino vindouro através das eras. Este é o 
pensamento de Deus acerca da Igreja. 

Podemos dizer que isto está sendo realizado de algum modo perceptível? Não, 
mas Deus se mantém firme a Seu pensamento. Ele busca um grupo íntimo – o qual 
estamos denominando o Remanescente ou o Grupo dos Vencedores – para permanecer 
por Ele neste serviço, para ser um elo em Seu povo entre Ele e Seu pensamento 
completo, e para ser o instrumento para a realização do Seu completo pensamento, 
para servi-lo, para ver Sua face. O que significa isto? É para ser para Seu Filho o meio 
de preenchimento do Reino e da realização do Reino nos dias que virão. Isto é um 
serviço tremendo! É para isto que os Vencedores são chamados. 

Se você deseja estar na obra do Senhor, se você deseja ser um servo do Senhor, 
isto não é privilégio de uma classe especial chamada ministros e missionários. É para 
toda a congregação, para cada um que vence. “Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se 
comigo no meu trono” (Apocalipse 3:21); “...dar-lhe-ei que se alimente da árvore da 
vida” (Apocalipse 2:7). Estas são figuras simbólicas daquele completo pensamento de 
Deus acerca de Sua Igreja, reunida e expressa primeiramente nos Vencedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vendo Cristo por Revelação 
 

  T. Austin-Sparks  
  
O Senhor Jesus é o resumo de todos os pensamentos divinos, e a encarnação é 

a expressão suprema deste único pensamento de Deus, para ser verdadeiramente, 
adequadamente, completamente, perfeitamente representado; tanto que foi possível 
ao Senhor Jesus Cristo dizer, “Quem tem visto a mim tem visto o Pai” (Jô.14.9). Aí 
está o mistério de Cristo. 

Qual é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é Deus vendado nesta 
Representatividade. Aqui está Deus em representação; mas como muitos o viram? 
“Aquele que tem visto a mim tem visto o Pai” Mas eu penso que esta palavra “visto” 
significa algo muito mais do que apenas olhar para Ele como um homem. Pedro disse: 
“Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”.” E Jesus disse a Pedro: “Bem-aventurado és tu, 
Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que 
está no céu” (Mat.16:13-17) Isto é o que significa ver; é por revelação. É isto que é 
mistério. O fato está lá, a verdadeira representação ou representatividade de Deus 
em pessoa, ainda irreconhecido, não visto. 

Agora, a Ressurreição e o pentecoste parecem a mim ter significado apenas 
esta única coisa: a visão de Cristo. Você lembra que quando Ele foi considerado morto 
e enterrado, até mesmo os discípulos estavam em desespero negro e sem fé e 
esperança, e alguns foram pelo caminho de Emaús, muito tristes de fato; e suas 
palavras eram, “Nós esperávamos que fosse Ele quem deveria remir Israel” (lucas 
24.21). Porém antes que chegasse o final deste episódio, é nos dito que Jesus lhes 
abriu a compreensão, para que eles pudessem conhecer as Escrituras. Tendo tomado 
as Escrituras a partir do início, e falado das coisas a seu respeito, Ele lhes abriu o 
entendimento, e foi apenas isto que estava marcando as suas aparições durante os 
quarenta dias após sua ressurreição. 

Eles estavam em algum caminho completamente novo para vê-lo. Oh, não 
agora apenas fisicamente, que Ele estava vivo, que Ele tinha um corpo; não foi 
apenas isto que estava sendo gerado neles muito poderosamente. Eles estavam vendo 
QUEM Ele era; o mistério de sua pessoa estava se desvendando. Eles o estavam vendo, 
e o dia de Pentecoste pareceu ter trazido isto a um completo nascimento. Os 
quarenta dias estavam se movendo até aquele dia, e então, naquele dia, pela vinda 
do Espírito Santo, a obra estava consumada, e na chama cheia de quem Ele era, a 
Igreja nasceu. A Igreja nasceu- sim pelo Espírito Santo – mas também pelo desvendar 
do Espírito Santo aos homens sobre quem Jesus era afinal de contas. Foi assim que 
cada um entrou para a Igreja. Eles viram por uma operação do Espírito Santo quem 
Jesus era. Foi assim que Paulo entrou para a Igreja, no caminho para Damasco; ele 
viu quem Jesus de Nazaré era. No dia de Pentecoste, Pedro levantou-se com os onze, 
e pelo poder do Espírito Santo eles abriram suas bocas, e a declaração espontânea foi 
apenas sobre quem Jesus era. Eles são homens com uma nova revelação. 

Oh, eu sei, do nosso ponto de vista fundamentalista, isto não é muita coisa. Eu 
realmente não suponho que haja alguém aqui que não acredite que Jesus era o Filho 
de Deus, Deus manifesto em carne. Todos vocês acreditam nisto, com um pouquinho 
de sua fé; mas qual é o efeito disso? Qual foi o efeito disso no princípio? O 
testemunho, a representação, não é simplesmente atestar fatos históricos, nem 
doutrinas históricas. Quando eles partiram como testemunhas de Jesus, não foi 
apenas para dizer coisas que, enquanto fossem verdadeiros, fossem apenas verdades. 



Eles saíram no poder de terem VISTO, terem tido seus olhos abertos para o Senhor 
Jesus. 

É como se eles tivessem sido homens que se moviam nas sombras durante 
aqueles anos, tateando, às vezes sentindo uma segurança, uma certa quantidade de 
certeza, mas então questionamentos, incertezas que vinham, sombras em todo o 
tempo. Mas finalmente os céus haviam chegado, uma chama quebrou completamente, 
e eles viram. Foi à luz disto que eles foram constituídos testemunhas, representantes. 
Foi à luz disto que a Igreja nasceu. Foi à luz disto que a Igreja seguiu tão 
eficientemente o seu caminho caminho. O fato foi que, seja aonde eles chegassem, 
era o impacto de Deus em Cristo por meio deles.. A presença deles mexeram com  o 
inferno, porque o inferno sentiu novamente – Deus está aqui!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A GRANDEZA DA IGREJA 
 
T. Austin-Sparks 
  
Há uma dolorosa lentidão entre os cristãos em unir o grande propósito e a 

intenção de sua salvação, em conhecer e compreender a natureza de seu alto apelo; 
e é em relação a este ponto que há grande divisão no povo de Deus. Em grande parte, 
a cristandade chegou a ser mais uma coisa ampla, um assunto de ser salvo e manter-
se como cristãos, sem reconhecer que na vontade de Deus fomos salvos com um 
propósito poderoso, não só para ser salvados e ocupar-se em salvar a outros, e 
detendo-nos ali. Ambos ensinos são bons; são fundamentais e essenciais, mas elas são 
só o princípio. 

Desde esse ponto começa algo muito diferente, ao que Paulo se refere aqui 
quando diz: ‘’Vos rogo que andeis como é digno da vocação com que fostes 
chamados’’ (Ef. 4:1); e ao redor dessa expressão –“a vocação com que fostes 
chamados”– ele reúne todas estas grandiosas coisas sobre a igreja; estas imensas 
coisas que, quanto ao passado, chegam além dos séculos; no aspecto ascendente, "nos 
lugares celestiais", com uma vocação que é agora celestial; e no futuro, a "os séculos 
vindouros". Estas frases indicam a vocação com que fomos chamados, mas quão 
poucos de nós realmente o retemos! 

Poderíamos dizer muitíssimo sobre a tragédia da perda dessa visão, a perda 
dessa revelação divina, e da edificação de algo que fez quase impossível para as 
multidões assumir hoje essa vocação, estando atados de pés e mãos por uma tradição 
e por um sistema de coisas que não deixa livres às pessoas responsáveis, demasiado 
envoltas, demasiado ocupadas em seu próprio sustento, como para avançar à 
plenitude da vontade de Deus. 

A igreja, como corpo de Cristo, é o recepiente escolhido por Deus, assinalado e 
revelado por Deus para conter a glória e grandeza de Cristo, o veículo pelo qual tudo 
o que Cristo é será dado a conhecer pelos séculos dos séculos. A grandeza da obra de 
Cristo em sua Cruz indica quão grande deve ser a igreja. Se Cristo amou a igreja e se 
entregou a si mesmo por ela, se a obra da cruz do Senhor Jesus é tão grande, não é 
isso uma maior indicação de quão grande deve ser a igreja? Em sua própria parábola 
foi chamada "pérola de grande preço" (Mat. 13:46), e para conseguí-la, o Mercador 
Divino vendeu tudo o que tinha, e ele tinha um "tudo" que nenhum mercador na 
história deste mundo possuiu jamais, uma riqueza e uma plenitude, uma glória que 
ele tinha com Deus antes que o mundo existisse, algo indestrutível, grande, e 
maravilhoso. Procurando boas pérolas, ele encontrou uma de grande preço, e vendeu 
tudo para conseguí-la. 

Não podemos entender isto; está além de nós; mas ali está, é revelação divina. 
E a cruz era o preço da igreja. Por alguma razão inexplicável, a igreja tem tal valor 
para Deus. Cristo amou à igreja, a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio 
sangue. É evidentemente uma coisa muito grande e maravilhosa.  

  
Indícios de Cristo na igreja 
  
Para que possamos conhecer o que é esta igreja da qual estamos falando, 

devemos olhar alguns dos indícios de Cristo que continuam na igreja. Se tomamos as 
coisas que são verdade a respeito de Cristo, então o que é verdade dele na mente de 
Deus é verdade a respeito da igreja aos olhos de Deus.  

O primeiro indício de Cristo é seu ser eterno, a concepção eterna. Ele era antes 
que o mundo existisse; ele era antes que a ordem do tempo fosse instituído ao 
estabelecer os corpos celestes por cujo governo existem os anos e os meses, dia e 



noite, verão e inverno. Todos estes são governados pelos corpos celestes, fatores dos 
tempos. Antes que eles existissem, ele era, porque ele criou todas as coisas. Essa é a 
verdade de Cristo.  

Mas a epístola aos Efésios diz que isso é verdade a respeito da igreja: "nos 
escolheu nele antes da fundação do mundo ... tendo-nos predestinado para ser 
adotados como filhos seus por meio de Jesus Cristo" (Ef. 1:4-5). Esta carta aos Efésios 
é atemporal. Terá seu efeito sobre os assuntos de tempo, as matérias práticas da vida 
cotidiana, de nosso caminhar e conduta aqui nesta terra, mas está posicionada no 
reino eterno. É passado e futuro; vincula-se em todo tempo com a concepção divina. 
Aqui é onde está estabelecida, e até que reconheçamos seus envolvimentos, não 
teremos uma apreensão real da igreja. Quando o reconhecemos, toda essa 
“eclesialidade” chega a ser uma coisa sem sentido, pequena e insignificante, e 
sentimos que desde o ponto de vista divino estamos simplesmente jogando um jogo 
do que tradicionalmente foi denominado ‘a igreja’. Quando temos um real vislumbre 
divino da igreja, todo o resto chega a ser minúsculo, insignificante, insensato; e tem 
lugar dentro de nós uma libertação poderosa, mas requer a revelação de Deus.  

Cristo como o fundamento, como a rocha, como a base de tudo, está fundado, 
assentado, e arraigado em eternidade, e nada que o tempo traga pode afetá-lo. Ele 
está fora de tudo isso. Ele está por sobretudo. Ele está além de tudo. Nada que 
suceda pode interferir com isso, nem ainda a queda de Adão e todas suas 
conseqüências através da história. A igreja toma este atributo da absoluta 
estabilidade de Cristo. É algo fora do tempo, antes que o mundo existisse, escolhida 
nele. A estabilidade da verdadeira igreja segundo o pensamento de Deus é a 
estabilidade de Cristo mesmo. Isto, no fundamento divino, no reino de Deus, é 
inamovível e indestrutível. A igreja encarna a eternidade e a indestrutibilidade da 
vida real de Cristo.  

Cristo passou por este mundo sendo ignorado, aborrecido, confirmando que 
"ninguém conhece o Filho, senão o Pai" (Mat. 11:27). Tem aqui um mistério. Ele é 
manifestado como Deus em Cristo, mas de uma maneira tão escondida que requer um 
ato de Deus, uma revelação específica, para ver a Jesus Cristo. Não podemos ver 
quem é realmente Jesus Cristo a não ser que Deus atue soberanamente e abra nossos 
olhos espirituais. Isso ficou demonstrado durante sua vida inteira nesta terra. Quando 
um apóstolo foi capaz de dizer num momento de revelação: "Tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivente", a resposta foi: "Bem-aventurado és, Simão filho de Jonás; porque não 
te revelou carne nem sangue, senão meu Pai" (Mat. 16:17). 

E o que é verdade a respeito de Cristo é verdade a respeito da igreja. É 
celestial; é ignorada, desconhecida, a não ser que Deus a revele. Quisesse que 
realmente te apropries disto. Isto nos deixa por um lado numa esfera de impotência, 
e é melhor de que assim o seja; e portanto se faz necessário isto outro: Deus deve ter 
uma igreja fundada só num ato soberano de sua revelação. Exige-o a pureza dela. Se 
todos pudéssemos ver e entender e compreender, e a igreja pudesse reduzir-se ao 
limitado alcance da capacidade humana, que classe de igreja seria esta? 

A igreja, em seu caráter celestial tomado de Cristo, é algo em que só se pode 
entrar por revelação, porque só pode ser conhecida por revelação. “Ninguém 
conhece...”. Nós só podemos declarar estes fatos. Nenhuma instrução pode conseguí-
lo; somos incompetentes no assunto. Tudo o que podemos fazer é declarar os fatos 
divinos; Deus é quem os revela. Mas, graças a Deus, ele revelou e ele revela; e alguns 
de nós podemos dizer que ele alumiou nossos corações nesta matéria e a revelação de 
Cristo e da igreja fez uma imensa diferença em todo sentido. 

Deus não pode realmente ser conhecido pelas coisas que ele diz, por numerosas 
que elas sejam. Há grande diferença entre a apreensão e concepção mental, 
intelectual, de Deus, e a apreensão viva, que transforma o coração. Deus deve vir a 



nós numa forma viva, pessoal, se vamos conhecer-lhe vivencialmente, realmente. 
Podes ler uma biografia ou uma autobiografia, e dizer depois que por isso conheces a 
tal pessoa; mas com freqüência sucede que quando realmente te encontras com ela, 
há algo que não estava ali no livro, e que o muda tudo. Tu realmente não foste 
mudado nem transformado pela leitura. Tinhas impressões, mas elas não faziam 
nenhuma diferença em tua vida e natureza; no entanto, conheces à pessoa e o 
impacto dela te deixa uma impressão profunda e tem um grande efeito em ti. Esse é 
com freqüência o caso, ainda que essa é uma pobre ilustração.  

Agora, aqui reside a grandeza da igreja, em que Deus dispôs e assinalou que ela 
agora, nesta dispensacão, deve ser como a pessoa viva do Senhor: onde ele possa ser 
achado, onde ele possa ser encontrado, onde ele possa ser tocado, onde ele mesmo 
se manifeste. Roma tem a ‘verdade’ com respeito a isto, mas a rebaixou a um nível 
temporário, mundano; não obstante, o fato permanece: ele se encontra ali, na igreja 
e só na igreja. “Porque onde estão dois ou três congregados em meu nome, ali estou 
eu no meio deles” (Mat. 18:20). Deus pode ser achado, encontrado, tocado ali; eis o 
meio pelo qual ele se manifesta. Assim que a igreja é a ligação para estar aqui nesta 
dispensação, e nas eras vindouras, é o mesmo corpo através do qual Deus em Cristo se 
manifesta, dá-se a conhecer. É essa a igreja que nós conhecemos, o que normalmente 
se chama a igreja? (Oh, não! Mas esse é o pensamento de Deus, e quão diferente é!)  

Tenho estado lendo um livro de Adolph Keller, um homem que viajou pelo 
mundo visitando igrejas, para ver o que poderia fazer em relação à unidade da igreja. 
Há algo que me chamou a atenção em seu livro. Diz: “Devo admitir que 
freqüentemente quando me sentava em magníficos edifícios de igreja, com suas 
vitrais e seus órgãos talhados, eu era menos consciente de estar na igreja de Cristo do 
que quando, por exemplo, estava num quarto de camponeses ucranianos apinhado 
com homens e mulheres que tinham vindo descalços desde longe a ouvir a palavra de 
Deus. Essas congregações pequenas, pobres, e igrejas espalhadas amplamente nas 
colinas da Iugoslávia, nos apartados povos de Wolhynia, nos distritos mineiros da 
Bélgica, nas pousadas e celeiros de Tchecoslováquia, nos dão uma lição de 
humildade, porque nos mostram uma e outra vez a verdadeira pobreza e as 
verdadeiras riquezas de Cristo; e isso em certo modo é impossível na igreja 
firmemente estabelecida e auto-suficiente que nós conhecemos hoje”. Então ele faz 
esta declaração: "A igreja inteira já não mostra a natureza com que foi desenhada 
originalmente, nem é capaz de fazê-lo". 

Quão diferente é a igreja no pensamento de Deus! A verdadeira igreja, na 
intenção de Deus, é nada menos que a presença de Cristo mesmo continuando sua 
obra, agora sem as limitações terrenas de sua vida antes de sua morte e ressurreição. 
O Cristo ressuscitado, ascendido e exaltado em toda a plenitude em que Deus lhe pôs, 
está agora na verdadeira igreja, e essa igreja existe. Você não pode identificá-lo; só 
pode vê-lo onde dois ou três estão reunidos. Não pode dizer disto, ou isso, ou de 
alguma outra coisa chamada ‘a igreja’ que isso é a igreja. Não, a verdadeira igreja é 
ainda esta coisa misteriosa. É Cristo em expressão ativa. Quão grande é a igreja se 
ela é Cristo! Eu digo que nós só podemos declarar os fatos. Ali estão eles. O que 
temos que fazer depois é orar ao Senhor: Oh Senhor, revela-nos a igreja real e salva-
nos da caricatura!  

Há uma última palavra. É a respeito de um indício sempre presente e que 
sempre ressalta em Cristo, cujo significado não é tomado em conta suficientemente. 
Vemos que quando ele esteve aqui, seu ponto de vista sempre apontava o futuro. Ele 
sempre estava pensando e falando de um tempo por vir. É um indício predominante 
em Cristo. “Naquele dia....” (Mat. 7:22). Ele está contemplando, falando a respeito 
de um dia vindouro. O tempo todo seus olhos estão no horizonte distante e ele fala do 
que então será, então vocês conhecerão, então vocês verão, então tudo será 



manifestado, então tudo o que tem estado tão oculto e misterioso será perfeitamente 
claro.  

Quando revisamos as Epístolas encontramos, na igreja, o mesmo indício 
dominante. Coisas poderosas agora, grandes possibilidades agora, grandes tópicos e 
responsabilidades agora; a igreja é agora, ainda agora, um instrumento da revelação 
da multiforme sabedoria de Deus para os principados e potestades (Ef. 3:10). Mas a 
visão prospectiva é proeminente, dominando-o tudo: “...a fim de que sejamos para 
louvor de sua glória” (Ef. 1:12); “...para mostrar nos séculos vindouros as abundantes 
riquezas de sua graça em sua bondade para conosco em Cristo Jesus” (Ef. 2:7); “a Ele 
seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, pelos séculos dos 
séculos” (Ef. 3:21). Estou trazendo isso só para recordar-lhes o extraordinário 
propósito a que é chamada a igreja. Quão grande é a igreja à luz da vocação que 
cumpre! Que grande vocação!  

Poderíamos ocupar muito tempo considerando o que é ou vai ser nas próximas 
gerações o apelo da igreja; mas devemos conformar-nos por agora com fazer esta 
observação. Uma coisa é ser um cidadão, e um cidadão ditoso, de um país nobre e de 
um nobre rei. Pode ter muitas bênçãos nisto pelas quais estão agradecidos, mas é 
uma coisa infinitamente maior ser membro da casa e família do rei, ser membro da 
casa real. E esse é o apelo da igreja: não só a ser habitantes do país, senão a ser 
membros da família reinante. Somos chamados com esse apelo, para estar nesse 
círculo íntimo.  

A igreja é esta companhia específica, escolhida desde a eternidade à 
eternidade, não só para ser algo em si mesma, para ter satisfação e agrado, senão 
para ser instrumento nas mãos de Deus servindo-lhe em seu universo através das 
gerações vindouras, em relação íntima com seu trono.  

Quão grande é a igreja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A FÉ QUE OPERA EM DIAS DE TREVAS 
  
T.Austin-Sparks 
  
Nosso lema para 1970 foi baseado na declaração de Jeremias, no capítulo 32, 

verso 17: “Ah, Senhor Jeová ... não há nada demasiadamente difícil para Ti”. Esta 
declaração foi feita em circunstâncias de extrema dificuldade. Veja qual era a 
situação. 

Jeremias estava sozinho na prisão, talvez numa masmorra. Seu ministério, após 
40 anos, estava interrompido, talvez pessoalmente acabado. Jerusalém estava sitiada 
pelos Caldeus, e a ponto de ser tomada, e a terra conquistada e destruída. O povo 
estava prestes a ir para o cativeiro, e Jeremias sabia que seria por 70 anos. 

Naquela situação de aparente desesperança, o Senhor falou a Jeremias que o 
seu primo Hanamel iria vir a ele, como o mais próximo parente que tinha o direito de 
resgate, a fim de lhe pedir que comprasse – redimisse – a terra da família, o campo 
em Anatote. Poderia ter sido um ótimo negócio para Hanamel, pois Jeremias 
provavelmente seria morto e o campo estaria perdido, se não fosse redimido. Talvez 
Hanamel não estivesse acreditando nas profecias fantasiosas de Jeremias e ainda 
acreditasse que a nação seria salva. Contudo, para Jeremias a realidade era outra; 
ele sabia que as suas profecias estavam para se cumprir. Comprar o campo seria uma 
insensatez, ou uma questão de fé. Ele prosseguiu com fé, e efetuou a transação 
meticulosamente, não deixando nenhuma dúvida sobre o direito de propriedade sobre 
a terra. Assim fez Hanamel, e o Contrato da Compra foi assinado, selado e firmado. 
Jeremias, por direito de resgate, era o proprietário de um campo que, por longos 
anos, ficaria sob o domínio de estrangeiros. Ele próprio sabia que nunca iria ocupar a 
terra. Estaria ele – talvez – encenando uma parábola que tinha um contexto muito 
mais amplo? Estaria o Espírito de Deus dando a Jeremias uma profecia? Haveria um 
outro Redentor em sua linhagem por trás desta transação de Jeremias, Um que iria 
redimir seu direito de herança, mas que teria que esperar por longos anos, enquanto 
o inimigo – o príncipe deste mundo – governasse sobre a terra? Estaria Jeremias 
apenas cedendo à pressão das circunstâncias? 

Não, duas coisas conduziram sua ação. A primeira, Deus tinha falado a ele para 
comprar o campo, e o seu sonho e visão a respeito de Hanamel veio a acontecer. 
Segundo, suas profecias continham um intervalo no distante horizonte, 70 anos 
adiante, e aquilo era um raio de esperança na escuridão atual. Sua fé agiu em direção 
aquele raio de luz, e, não pensando em si próprio, ele agiu pela posteridade. 

  
REAÇÃO 
Jeremias foi provado. Ele parece ter saído vivo das implicações que tinha feito, 

e uma batalha ocorreu. Ele teve que pedir ajuda ao Onipotente Deus. “Ah, Senhor, 
Jeová, eis que Tu criastes os céus e a terra com o Teu grande poder, e com o Teu 
braço estendido; não há nada demasiadamente difícil para Ti.” Jeremias 32.17. Isto, 
seguramente, é um prenúncio da “fé no Filho de Deus.” Agora, há algumas lições 
valiosas para nós neste incidente: 

Há tempos nos quais estamos tão seguros de que o Senhor têm nos conduzido 
por um certo caminho, para fazer algo, ou para um certo propósito. Isto vem a nós de 
forma muito viva e segura. Quando isso acontece, parece haver uma certeza real de 
que tudo vem do Senhor. Até mesmo aparecem os nossos Hanameis nessas horas. 
Fazemos o nosso compromisso, respondemos à chamada, e a fé segue conosco. Então, 
somos invadidos por forças contrárias, somos presos. Parece que os exércitos Caldeus 
nos cercam.  



A tentação nos leva a pensar se por acaso não cometemos um engano. Uma 
batalha nas trevas é travada e toda a questão sobre a fidelidade de Deus é levantada. 
Quão verdadeiro para a história é o fato de que o povo do Senhor, e seus servos em 
particular, jamais podem tomar uma posição com Ele sem – mais cedo ou mais tarde 
serem provados severamente. A atitude de Jeremias deve estar em nossa mente. Ele 
agiu sem que qualquer interesse pessoal estivesse influenciando-o. Ele se anulou em 
sua ação, pois sabia que poderia não estar vivo para ver a redenção da terra. Sua fé 
não foi egoísta, mas olhou para muito além do seu período de vida. Isto foi um 
verdadeiro teste de que aquela fé era genuína. As dúvidas jamais enfraqueceram sua 
ação.  

Talvez as muitas reações da dúvida sejam até permitidas, afim de provar a 
qualidade da fé. Uma masmorra e um exército inimigo são suficientes para provar a 
veracidade da visão. “Enquanto olhamos, não para as coisas que são vistas, mas para 
as que não são vistas”. 

Jeremias tinha uma quantidade esmagadora de impossibilidades, o 
“demasiadamente difícil” é a sua situação aparente. Teria sido muito fácil, a 
qualquer momento, render-nos às condiões existentes. Cada servo de Deus, a quem 
tem sido dada a “visão celestial”, e que tem conhecido os “propósitos eternos”, tem, 
após um período de compromisso, e algumas corroborações encorajadouras, chegado 
a um tempo em que é severamente provado pelas circunstâncias, as quais os levam a 
muitos questionamentos. As condições mostram que a fé é vã; a vida irá passar por 
um desapontamento. 

Pense sobre a visão de Pedro, João, Paulo, e então considere o estado das 
igrejas. Eles devem ter tido alguma visão que ofuscaram e transcenderam “as coisas 
que eram vistas”. Paulo disse: “...olhamos para as coisas que não são vistas.” 
“Coisas”, não imaginações, fazem a fé, mas coisas não vistas. Coisas “eternas”, e, 
como Jeremias, o horizonte de realização está além da presente hora. Quão fácil- 
para o nosso tempo presente – seria dizer que a Igreja está em ruínas irreparáveis; 
trabalhamos em vão , lançando nossas vidas por um ideal. Bem, os santos da 
antiguidade, os profetas, os apóstolos, e acima de tudo, nosso Senhor Jesus em sua 
humilhação, nos replicam. “A fé é o título de propriedade das coisas que não se 
vêem”. Jeremias com o Contrato de compra de Anatote obteve o seu direito. 
Jeremias ligou toda esta questão com o trono de Deus. Este é o refúgio daquele cuja 
fé está sendo provada. “Não há nada demasiadamente difícil para Ti”. 

Devemos pedir ao Senhor que primeiramente purifique os nossos corações de 
qualquer interesse pessoal e motivações mundanas; e também que crucifique as 
ambições de nossas almas, e então nos capacitar a “comprar o campo” com toda 
confiança. 

De Uma Testemunha e um Testemunho” Janeiro-Fevereiro, 1970. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRUCIFICADO PARA O MUNDO RELIGIOSO 
  
T. Austin-Sparks  
  
“Mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus 

Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo”. Gálatas 
6.14 

É interessante notar a maneira particular na qual o apóstolo Paulo fala a 
respeito deste mundo. O termo empregado é bastante abrangente e inclui muitas 
coisas. Aqui Paulo vai direto ao espírito da coisa. Você percebe isto pelo contexto; e 
é bom considerarmos o assunto: “Pois nem esses mesmos que se circuncidaram 
guardam a lei; mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne.” 
Gálatas 6.13 

O que o apóstolo quer significar? Eles falam, “Vejam quantos prosélitos temos 
feito! Vejam quantos seguidores e discípulos temos! Vejam o sucesso do nosso 
movimento! Vejam quão fortes estamos ficando no mundo! Vejam todas as bençãos 
divinas repousando sobre nós! O apóstolo diz que é experimentado nos princípios 
morais e espirituais deste mundo. Porém ele renuncia a tudo isso. “Procuro eu glória 
de homens?” “Procuro eu o favor dos homens?” Não! O mundo está crucificado para 
mim, e eu para o mundo.  

Todas estas coisas não têm valor algum para mim. O que vale para mim não é 
se o meu movimento está tendo sucesso, se eu estou obtendo muitos seguidores; o 
que vale para mim é a medida de Cristo nos meus irmãos;  

“Meus filhos, pelos quais de novo sinto as dores do parto até que Cristo seja 
formado em vós” (Gal. 4.19) 

Cristo formado em você – este é o meu interesse, diz Paulo, ...e não 
grandiosidade, popularidade, a fim de que digam ...este é um ministério de sucesso; 
um movimento de sucesso. Tudo isso é mundano. Eu estou morto para todas essas 
coisas; estou crucificado com Cristo para tudo isso. O que realmente importa é Cristo 
– a medida de Cristo em você.  

Veja como o mundo avança gradualmente ... e como nós, imperceptivelmente, 
podemos nos deixar levar por essas coisas - pela maneira como as pessoas pensam e 
conversam; o que elas irão dizer, as atitudes que irão tomar, da medida de nossa 
popularidade, do nosso sucesso. Tudo isso é o mundo, diz o apóstolo; o espírito do 
mundo; é como o mundo age. Esses são os valores aos olhos do mundo, mas não aos 
olhos do Cristo ressurreto. Para a nova criação, que está do lado da ressurreição da 
cruz, uma só coisa determina o que tem valor: a medida de Cristo em tudo.  

Absolutamente nada mais tem valor, não importa quão popular possa ser, quão 
favoravelmente os homens possam falar sobre; do lado da ressurreição isso tudo não 
tem qualquer importância. O que interessa é quanto de Cristo há. Você e eu, na cruz 
do Senhor Jesus, devemos chegar ao ponto onde estejamos crucificados para todas 
essas coisas. Ah, você pode ser impopular, e sua obra pode ser muito pequena. Podem 
não haver aplausos; e o mundo pode te desprezar; mas em tudo deve haver algo de 
Cristo, e é nisto que devemos colocar os nossos corações. O Senhor nos dá graça para 
esta crucificação. Há poucas coisas mais difíceis do que ser desprezado; mas Ele foi 
desprezado e rejeitado pelos homens. O que uma coisa representa perante os olhos 
do Senhor, isto deve ser o nosso padrão. É o padrão da ressurreição. Esta é a vitória 
da cruz: 

“Mas longe de mim esteja me gloriar, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o 
mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo.” Gálatas 6.14 

 
 



 A SUPREMA AMBIÇÃO DE UM APÓSTOLO 
 

T. Austin-Sparks  
  
“Para que eu possa conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a 

comunicação dos Seus sofrimentos, conformando-me a Ele na Sua morte”. Filipenses 
3.10 

Há muitas palavras nos escritos de Paulo que revelam o quão comprometido 
este homem estava com o Senhor Jesus. Todo o contexto é um derramamento 
consumado do seu coração diante daquele que o tinha feito “prisioneiro”, e ele 
resume tudo em uma pequena sentença: “Para que eu possa conhecê-lo” 

O que impressiona a respeito dessa expressa ambição é o tempo na qual ela é 
feita. Aqui está um homem que tem tido uma revelação e um conhecimento de Jesus 
Cristo maior do que qualquer outro teve até aquele tempo. Tal conhecimento teve 
início a partir do momento em que ele disse: “quando aprouve a Deus revelar o Seu 
Filho em mim”. Este início devastou o apóstolo, e o levou para o deserto, a fim de 
que compreendesse todas as implicações. Mais tarde ele “foi arrebatado ao paraíso, e 
ouviu palavras inefáveis, as quais não eram lícitas ao homem referir”. Entre, e ao 
redor dessas duas experiências, há uma evidência de um conhecimento de Cristo cada 
vez mais crescente. Aqui, após tudo aquilo, já próximo do final da vida, ele está 
desejando fervorosamente: “Para que eu possa conhecê-lo” 

O mínimo que podemos dizer sobre isto é que o Cristo que se estava em vista 
era de fato um Cristo muito maior, e que superava qualquer capacidade de 
compreensão humana. Isto é um tremendo contraste ao limitado Cristo que 
reconhecemos e aprendemos! O quanto mais há de Cristo além do que nós já temos! 
Vamos analisar melhor o versículo. Ele está dividido por suas principais palavras, e 
pode ser declarado através de quatro frases: 

1) O sentimento que predomina: “Para que eu possa conhecê-lo”. 
2) O poder efetivo: “O poder da Sua ressurreição” 
3) A base essencial: “A comunicação de Seus sofrimentos” 
4) O princípio progressivo: “Conformado à Sua morte” 
 

1. O SENTIMENTO QUE PREDOMINA 
  
“Para que eu possa conhecê-lo” 
Aqui, um pequeno estudo sobre a etimologia das palavras é ao mesmo tempo 

útil quanto necessário. Na língua original do Novo Testamento, há duas palavras para 
“saber” ou “conhecer”. Elas aparecem em inúmeras ocasiões e conexões em todo 
Novo Testamento.  

Uma dessas palavras significa “conhecimento através da informação”; ser 
avisado através da leitura ou através de alguém. É mais um conhecimento que vem 
pela observação, pelo estudo, pela pesquisa, ou conversa. É um conhecimento sobre 
coisas, pessoas, etc. A outra palavra tem o sentido de uma experiência pessoal, 
conhecimento íntimo; um conhecimento interior. Algumas vezes há um prefixo que dá 
o significado de “conhecimento total” (epi). E é esse o sentido que Paulo está usando 
aqui: “Para que eu possa ter ou ganhar mais do conhecimento Dele”; é uma 
experiência pessoal, através de uma relação pessoal, de vida, de um relacionamento 
em primeira mão com Ele. Isto remove qualquer coisa do terreno da mera teoria, do 
intelecto, do ouvir dizer. É o resultado e o efeito da ação do Espírito Santo que está 
dentro de nós. Este é o porque de Paulo ter associado este conhecimento com o do 
“poder da Sua ressurreição, e a comunicação dos Seus sofrimentos”. É um 



conhecimento poderoso, que nasce a partir de uma profunda experiência. E este é o 
único e verdadeiro conhecimento de Cristo! Que é plantado e profundamente forjado 
na vida interior. 

 
2. O PODER EFICAZ 

  
“O poder da Sua ressurreição” 
Embora haja um aspecto futuro na afirmação como um todo, isto é, da 

consumação em glória, devemos compreender que, em cada uma dessas frases, Paulo 
está pensando sobre a vida presente. Até mesmo no versículo seguinte, onde ele fala 
em alcançar esta “ressurreição dos mortos”, primariamente ele está se referindo a 
uma ressurreição moral e espiritual presente. Ele já tinha conhecido algo deste 
poder. Sua conversão foi um exemplo disso. Muitas e muitas vezes, aquilo que ele 
chamou de “morte diária” , ele já tinha experimentado. Talvez as suas maiores 
experiências foram na Ásia e Listra (IICor. 1.9; Atos 14.19,20) O poder da ressurreição 
e a vida são o conhecimento de Cristo. É assim que nós o conhecemos, e isto está 
disponível para cada cristão. Sua finalidade é o de produzir resistência, força para 
vencer, para cumprir o ministério, para manter o testemunho do Senhor neste 
mundo; para cada necessidade que seja exigida, em relação aos interesses de Cristo, 
e de Sua glória. O poder da ressurreição põe a vida sobre uma base sobrenatural. O 
poder de Sua ressurreição é o maior milagre da história. 

 
3. A BASE FUNDAMENTAL 

  
“A comunicação dos Seus sofrimentos” 
Em conexão a isto, há algumas coisas que devemos distinguir. Houve 

sofrimentos de Cristo que nós não experimentamos, e também não somos chamados 
para experimentar, muito embora, algumas vezes, pareça haver uma linha muito fina 
entre eles. Nós não experimentamos os sofrimentos expiatórios de Cristo. São 
sofrimentos que foram só Dele. A obra de redenção do homem foi somente Dele, por 
nós. Quando Ele, que era sem pecado, foi feito pecado por nós, Ele estava sozinho, 
até mesmo Deus o abandonou naquele momento eterno. Sobre este fato de Sua 
pessoa, depende toda a Sua verdade, e também repousa todo sistema do sacrifício 
perfeito; o Cordeiro imaculado. Mas, quando tudo isso é aceito e estabelecido, há 
sofrimentos de Cristo nos quais temos que experimentar junto com Ele. Nós também, 
por causa Dele, podemos ser desprezados e rejeitados pelos homens. Podemos ser 
desacreditados, banidos, perseguidos, ridicularizados, torturados, e até mesmo 
mortos. Paulo fala do resto das aflições de Cristo que ele estava procurando 
completar, “por causa do Seu corpo, que é a igreja”. Esta é uma outra área, que é 
diferente. Paulo olhou para isto como sendo uma honra e algo do qual devia se 
regozijar, porque era por causa daquele a quem ele amava tão profundamente. Mas 
ele também viu que este sofrimento “com” e “por causa” de Cristo colocava a base 
para se conhecer Cristo e o poder da Sua ressurreição. Este Apóstolo concordaria que 
apenas aqueles que conhecem esta “comunicação” (dos sofrimentos de Cristo) é que 
realmente conhecem o Senhor. Nós sabemos disso! É bem evidente que toda aquela 
utilidade no caminho espiritual procede da pressão, e “aqueles que mais têm sofrido 
possuem muito para dar”. Não há nada artificial a respeito do fruto de Cristo. 

 
4. O PRINCÍPIO PROGRESSIVO 

  
“Conformado à Sua morte” 



É importante, nessa compreensão do Apóstolo, perceber que ele não estava 
pensando que conformar-se à morte de Cristo seria o fim de todas as coisas. Seu real 
significado era que ele deveria crescer no conhecimento de Cristo, conhecer o poder 
da Sua ressurreição e experimentar os Seus sofrimentos à medida em que fosse sendo 
conformado à Sua morte. Sua morte – a morte de Cristo – estava por detrás, era algo 
pertencente ao início, e a história espiritual do cristão é uma obra de se voltar ao 
real significado daquela morte. Aquela morte significou o fim do “velho homem”, 
uma crucificação dos desejos e da mente mundana; um fechar de porta para todo o 
sistema que não está centrado em Cristo, e que não é governado por Ele. Tudo isso 
tinha sido afirmado e apresentado nas cartas mais recentes de Paulo; mas era um 
sentido que tinha que ser progressivamente tornado real e verdadeiro na experiência 
espiritual. O significado da morte de Cristo – ensinou Paulo – tinha que ser a 
experiência mais profunda do cristão, e isto somente funcionaria – progressivamente – 
no poder da Sua ressurreição e pela comunicação de Seus sofrimentos. Para que, em 
sendo conformado à Sua morte, ele pudesse chegar ao pleno conhecimento Dele e 
daquele poder divino. É sempre assim. O sentimento que predomina abre o caminho 
para o poder efetivo, por uma base essencial, através do princípio progressivo de se 
conformar à Sua morte. 

De “Uma Testemunha e um testemunho”, setembro-outubro, 1969 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A chamada de Deus para a Vida do Alto 
  
T. Austin-Sparks 
 

  
Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser 

abalado, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, 
assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. salmos 125:1-2 

Os salmos 120 a 134 formam por si só um pequeno volume, chamados os salmos 
ou Cânticos dos Degrais. Eles falam de o escalar das profundezas, do vale escuro, para 
as alturas ensolaradas, que é onde o Senhor sempre deseja que o seu povo esteja. 

O salmo 84 fala do passar através do vale de Baça, mas nesta conexão devemos 
sublinhar as duas palavras “passar através”, porque este vale nunca significou ser o 
lugar da habitação do povo de Deus, mas somente uma passagem através do qual eles 
passam. Sião, o lar montanha, é onde Deus quer que seu povo habite. É certamente 
instrutivo observar que o Senhor estabeleceu períodos de ascensão como uma 
ordenança em Israel; todos os homens tinham que subir a Jerusalém três vezes por 
ano. 

Deus quis que essas ordenanças de subidas fossem de natureza governamental; 
isto é, o povo de Israel não era para ser governado pelas planícies ou vales, mas para 
ser um povo das montanhas. 

Eles deveriam ter que passar um tempo, talvez muito tempo, aqui em baixo, 
mas a vida normal deles foi continuamente interrompida pelo comando de subir. A 
vida deles, sua vida real, estava em cima, nos lugares altos. Se pudéssemos ter nos 
ajuntado às suas caravanas, assim como três vezes ao ano eles ficavam prontos e 
seguiam a marcha, deixando os vales e planícies e seguindo acima em direção a 
Jerusalém, teríamos achado que essas jornadas tinham uma tremenda influência na 
vida do povo. 

Essas canções, por exemplo, se tornaram canções para todos os tempos; elas 
foram providenciadas para os degrais daquelas ocasiões particulares, mas elas não 
foram reservadas para “as três vezes por ano”, tornando-se as canções perpétuas de 
Israel em que nós próprios encontramos muito de valor permanente. Isto é porque o 
cuidado do Senhor para com o seu povo é que eles não devem habitar nos vales 
profundos e escuros, embora de vez em quando eles podem ter que passar através 
dos vales, mas que eles devem ser um povo das alturas, com suas vidas governadas 
por aquilo que está em cima e não pelo que está em baixo. 

Tenho ficado muito impressionado com o lugar de destaque que as montanhas 
tinham na vida e no ministério do Senhor Jesus, com pode ser verificado no evangelho 
de Mateus, que começa no capítulo 5 com o Monte da Instrução e termina no capítulo 
28 com o Monte da Comissão. Pode ser observado que através de todo o evangelho os 
eventos de pico estavam associados com montes, como se eles encontrassem uma 
resposta no próprio coração e natureza de nosso Senhor. Não é verdade que Jesus 
desceu e passou através deste vale de Baça, a fim de nos encontrar e nos levantar 
dele? 

Toda a sua vida, em cada aspecto e atividade de oração, ensino e obra, foi uma 
vida num plano ascendente, um levantar, um retorno em direção ao céu, que tomaria 
de volta com Ele tantos outros quanto possível. Não havia nada no nível baixo dos 
caminhos deste mundo para lhe dara prazer, assim, não é surpreza que Ele amasse as 
montanhas altas. 

A própria natureza e espírito do Senhor Jesus era uma completa contradição do 
curso natural do movimento humano, que é constantemente escorregadio e cada vez 
mais baixo. O Senhor Jesus está em direto contraste com isto; o completo efeito e 



influência de sua presença em todo lugar sendo para levantar. Ele somente veio a 
este vale para nos levantar dele. 

  
ASCENDÊNCIA 
Montanhas sugerem e representam elevação, ascendência –“Levanto os meus 

olhos para os montes”. Para tirar os nossos olhos daqui – egoísmo, circunstâncias e 
tudo mais – e fixá-los naquele que é o Senhor de todos, acima e exaltado no seu 
trono, é em si mesma uma elevada experiência. “Olhar para Jesus” é a única coisa 
que nos trará para fora do vale de desespero, para onde os descansos de nossa visão 
afetam o curso de nossas vidas. É em cada sentido uma experiência que nos ergue, 
para nos unir ao Senhor no céu; é moralmente elevado e espiritualmente 
emancipador.  

Talvez o que muitos de nós precisamos é de um nível mais elevado de vida. 
Somos tão pequenos. Nosso vale é um lugar que nos circunda e nos limita, é estreito. 
Devemos alcançar às montanhas, para acharmos amplidão, com o senso de sermos 
libertados da escassez de vida, livres da pequenez e mesquinharia. Se isto é verdade, 
naturalmente nos ajuda a interpretar uma verdade espiritual, fazendo-nos lembar de 
que Deus nos “ressuscitou juntamente com Cristo.” 

Individualmente e coletivamente na Igreja, a maioria dos problemas, da 
fraquezas e até das paralisias que sofremos é devido à nossa falha em manter nossa 
verdadeira posição celestial em Cristo. Se pudéssemos ir mais alto, nos mover para a 
terra mais alta e deixar para trás as coisas que pertencem às sombras e aos gases 
venenosos, poderíamos nos encontrar vivendo a vontade poderosa de Deus em nós. 

  
SEGURANÇA 
Então, como indica o salmista, não é somente ascendência que vem das 

montanhas, mas também segurança. “Assim como os montes estão ao redor de 
Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu Povo...” As alturas são os lugares das 
fortalezas, para os refugiados. E nossa força, nossa segurança é para escaparmos das 
coisas baixas, para deixarmos pra trás o que é insignificante e desprezível, e irmos 
para junto do Senhor, nas alturas. Nos lugares baixos tornamos-nos brinquedos das 
más influências e correntes nervosas – há sempre poderes malignos que estão 
operando na escuridão. Encontraremos libertação e segurança nos lugares altos. 

O maligno e as forças malignas estão tremendamente preocupadas em nos 
manter aqui em baixo, assim eles podem nos molestar e destruir nosssas vidas 
espirituais. Aqui em baixo... em baixo... este é o impulso e a direção do maligno, o 
qual planeja nos pegar e nos manter a em baixo, no lugar em que ele tem força. 
Nosso refúgio não é lutar na terra baixa, mas fugir para as alturas, escapar para o 
Senhor no esconderijo do Altíssimo. 

Eu penso que o Senhor Jesus fez exatamente isso. No tempo em que Ele estava 
cosciente de toda pressão, das condições terrenas que o arrastavam para baixo, e dos 
desapontamentos, até mesmo com os seus discípulos, Ele dizia: Deixa-me retirar-me 
por um tempo e ir para os montes, para Meu Pai. Foi assim que Jesus era capaz de 
retornar maravilhosamente fortificado, e nós podemos fazer o mesmo, encontrar o 
nosso caminho de escape na companhia de Deus, nas alturas. 

  
VISÃO 
Há um ponto a mais acerca das montanhas, um muito óbvio, isto é, que elas 

são lugares de visão. Lugares de onde se pode ver as grandes distâncias. No final da 
Bíblia, somos levados para um monte muito grande e alto, de onde nos é mostrada a 
Cidade Santa, a Nova Jerusalém, assim, a última cena na Bíblia é uma cena da 



montanha, e a montanha é uma verdadeira visão , que mostra a Igreja em sua plena 
expressão de glória celestial. 

Seguramente é de suprema importância que o povo de Deus deva ter sua visão 
ampliada. Nossa visão é tão pequena, nossos propósitos na vida são tão pequenos; 
nossa concepção de salvação geralmente é tão pequena. Nós temos a tendência em 
estreitar tanto os nossos pensamentos que nos é importante ascendermos para o 
Monte da Visão, porque a perda de visão sempre causa “um cair em pedaços”. 
Aqueles cristãos que não possuem um grande senso dos propósitos de Deus e de Sua 
habilidade para alcançar seu objetivo e completar seus intentos, irão se achar à 
mercê das dúvidas e medos que derrotam os homens aqui em baixo, nesta terra. 

  
A GRAVITAÇÃO SUPERIOR 
O leitor pode concordar com tudo o que tem sido dito e ainda ficar confuso em 

com tal elevação para as alturas pode ser percebida. A resposta é que já há uma 
força trabalhando na nova natureza do cristão. O início da vida cristã é a descoberta 
de que Cristo veio do céus para nos levar para lá, e por isso nos tem dado a vida de 
cima. 

A partir do dia em que o homem realmente chegar à uma união vital com o 
nosso ressurreto e elevado Senhor, então começa dentro dele um processo de 
gravitação superior. Ele agora descobre que ele realmente não pertence à terra, mas 
que tem uma natureza celestial que responde ao chamado de Deus para a vida no 
alto. Enquanto ele progride, ele descobre que sua nova vida o leva cada vez mais para 
longe do mundo em que ele vive, e embora isto o envolva em algumas dificuldades e 
até mesmo embaraços, ele não consegue se achar em casa aqui, como antes ele 
conseguia. Esta puxão interior é uma evidência que ele é uma criança da terra 
celestial. 

A consumação da vida do crente é certamente para cima – pois ele será 
arrebatado para estar para sempre com o Senhor. Assim, a vida é um constante 
movimento para cima, desde seu início até o seu final glorioso. Isto significa que, 
como o seu Senhor, ele precisa aprender a responder à gravitação superior, não se 
agarrar aos interesses e possessões terrenas, nem se curvar às considerações terrenas, 
mas dar sempre uma resposta interior ao chamado celestial. 

No que diz respeito a Cristo, até mesmo a sua ida física para um monte 
ilustrava quão desejoso Ele estava em responder a este chamado. E eu acredito que 
quando finalmente Ele ascendeu para o Pai, seu coração estava cheio de profunda 
satisfação em ir para casa. Será o mesmo conosco. Nós não iremos com relutância e 
arrependimentos; não, iremos ascender para onde pertencemos e para o que fomos 
feitos; ascenderemos para a última ascendência, e fazendo isso, estaremos 
respondendo a tudo em nossa nova constituição. Espiritualmente nós somos um povo 
da montanha. 

Vamos agora procurar graça dia após dia, para que nós possamos repudiar todas 
as propostas do mundo e recusar habitar no vale. Frequentemente temos que passar 
por ele, mas nunca devemos nos estabelecer lá, porque pertencemos às alturas, em 
Cristo. “Não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos aquela que está por 
vir.” (Hebrews 13:14).  

 
 
 
 
 
 
 



A ESCOLA DE CRISTO 
 
De Theodore Austin Sparks 
                                                    
Prefácio da Terceira Edição Revisada.      
  
A ministração  contida  neste pequeno livro  foi escrita sobre a bigorna  de 

envolvimentos profundos  e drásticos  de Deus com o vaso. Não é apenas algo 
doutrinário; é  experimental. Somente aqueles que realmente querem se relacionar 
com Deus irão  suportar as dores requeridas para lê-lo. Para tanto, duas palavras de 
aviso podem ser úteis. Primeiramente, tente se lembrar de tudo, a fim de que  a 
palavra falada seja retida. As mensagens foram dadas em conferência, e o leitor deve 
tentar entrar no espírito dela, e se preocupar em ouvir, e não apenas em ler. No 
discurso, o mensageiro pode ver, pelas faces diante dele, onde a repetição ou ênfase, 
ou uma elucidação mais completa, é  necessária. Isto explica por que  muito daquilo 
não tem precisamente o caráter de uma produção literária. O discurso tem  as suas 
dificuldades para os leitores, mas também tem os seus valores. 

  
Então, meu conselho é que não muito deveria ser lido de imediato. Quase  toda 

página requer que se reflita a respeito, e a fadiga pode simplesmente   prejudicar, se 
for lido muito sem uma meditação tranquila. De todos os livros que têm sido 
discutidos a partir deste ministério, este é o que eu recomendo, como aquele  que vai 
mais profundamente às raízes e fundações da nossa vida em Cristo, com Deus. Que 
Ele faça com que esta  leitura resulte em uma completa compreensão do significado 
de Cristo.  

  
  
Capítulo 1 – O Fundamento da Educação Espiritual 
Ler: Eze 40:2-4; 43:10-11; Mat 3:17; 11:25-30; Jo.1:51; Luc 9:23; Efe. 4:20-21.  
  
A palavra básica  dos textos lidos, em  nosso propósito aqui, é Mateus 11.29 _   
  
“Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim.” 
  
Aprendei de mim. O Apóstolo Paulo, de uma forma ligeiramente diferente, nos 

diz o que o Senhor Jesus quis significar: “Não aprendestes assim  Cristo”. Efé.4.20  
  
Excluir uma palavra bem pequena faz toda a diferença e nos dá o verdadeiro 

sentido. O Senhor Jesus, enquanto estava aqui, pode  apenas fazer uma colocação na 
forma objetiva, pois o tempo subjetivo ainda não havia chegado, e assim Ele tinha 
que dizer,  “Aprendei de mim”. Quando o tempo subjetivo chegou, o Santo Espírito 
levou  o apóstolo a excluir a palavra  “de”, e a dizer apenas “aprender Cristo”. Estou  
certo de que muitos de vocês irão discerner imediatamente  que há uma  falta  na 
grande maioria da Cristandade de hoje  -  há um tipo de imitação objetiva de Jesus 
que não leva a lugar algum, ao contrário da aprendizagem subjetiva de Jesus. 

  
Assim, durante este breve espaço de tempo, estaremos  nos ocupando com a 

Escola de Cristo, escola para a  qual Ele trouxe os doze (discípulos), a quem escolheu  
“para que estivessem com Ele, e para que Ele os enviasse.” (Marcos 3.14)   Eles foram 
os primeiros de todos os discípulos chamados, o que simplesmente significa que 
vieram sob disciplina. Antes de podermos ser apóstolos, isto é, pessoas enviadas, 
temos que ficar sob disciplina, para sermos ensinados, e isto de uma forma interior.  



É para dentro dessa escola que todo aquele  que é nascido do alto é trazido, e é 
muito importante  que saibamos a natureza disso, que coisa é essa que vamos 
aprender, e quais os princípios da nossa educação espiritual. 

  
O OBJETO DE NOSSA EDUCAÇÃO É PRIMEIRO APRESENTADO PLENAMENTE 
  
Ao chegar nesta escola, a primeira coisa que o Espírito Santo, o grande  Mestre 

e Intérprete, faz para nós, se verdadeiramente fomos trazidos por Suas mãos, é nos 
mostrar  de forma plena  aquilo que realmente temos que  aprender, a fim de nos  
apresentar o grande Objeto de nossa educação. Lemos essas passagens em Ezequiel, 
onde, penso eu, está a grande base sobre esta matéria. Em um dia quando a 
verdadeira expressão do ensino de Deus no meio de Seu povo tinha sido perdida, e o 
povo estava longe do toque Divino, em uma nação distante, o Espírito de Deus pôs a 
Sua mão sobre o profeta e o levou em Espírito nas visões de Deus de volta a 
Jerusalém, e o colocou sobre uma alta montanha, e e apresentou a ele um novo 
templo, de onde fluiria o rio da vida para os fins da terra. Então,  prosseguiu, 
mostrando tudo nos mínimos detalhes, e, após isso, instruiu o profeta a mostrar o 
templo para a casa de Israel, com vistas a causar um despertamento na vida  
espiritual, em conformidade  com aquela grande, completa e detalhada revelação do 
ensino de  Deus, a fim de que todos eles pudessem, antes de tudo, ficarem 
humilhados.  

  
O tema sobre o templo de Ezequiel é bastante polêmico, se ele ainda irá ser 

estabelecido literalmente sobre a terra. Não iremos discutir sobre isso, mas sim  
sobre algo do qual não podemos ter qualquer dúvida, de que tudo aquilo que Ezequiel 
viu tem a sua contrapartida e cumprimento espiritual na Igreja, que é o Corpo de 
Cristo. E o método de Deus para com o Seu povo, a fim de assegurar a total expressão 
de Seu ensino, é primeiramente  apresentar o Objeto: e isto Ele fez quando, no 
Jordão, rompeu dos céus e disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo”. 
Ele apresentou e atestou aquele que era a completa, ampla e detalhada expressão do 
Seu ensino para o Seu povo. O apóstolo Paulo, em palavras familiares a nós, declarou 
expressamente o fato, “Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para 
serem conformes à imagem de seu Filho” (Rom.8.29)  

  
 “Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo”  -  “Conformados à 

imagem de Seu Filho”.  Há a apresentação e o atestado  e a declaração do propósito 
Divino em relação a Ele. Portanto eu repito, o  primeiro passo do Espírito Santo é o de 
nos familiarizar com aquilo que está em vista, em nossa educação espiritual; 
principalmente que Ele precisa revelar Cristo em nós, e então, em seguida começar a 
obra de nos conformar a Cristo. Para aprender Cristo, primeiramente devemos ver 
Cristo.   

  
A MARCA PREEMINENTE DE UMA VIDA GOVERNADA PELO ESPÍRITO 
  
A marca de uma vida governada pelo Espírito Santo é que tal vida está 

continuamente, e cada vez mais, ocupada com Cristo, que Cristo está se tornando 
cada vez maior, na medida que o tempo vai passando.  O efeito da obra do Espírito 
Santo em nós é o de nos trazer para a margem de um imenso  oceano, que se 
estende  muito além do nosso limite e daquilo que sentimos  -  Oh, a profundidade, a 
plenitude de Cristo! Se vivêssemos o maior tempo que um homem já viveu, ainda 
assim estaríamos apenas na beira desta vasta plenitude que é Cristo. 

  



Agora, isto de repente se torna um desafio para nós, antes de irmos mais 
longe. Isto não são apenas palavras. Não é apenas retórica; isto é verdade. Vamos 
perguntar logo aos nossos corações,  É isto verdade em nosso caso? É este o tipo de 
vida que conhecemos? Estamos chegando ao desespero nesse assunto? Isto é, 
vislumbramos tanto de Cristo que estamos rendidos, sem força, cientes de que jamais 
iremos alcançar isso tudo. Está além de nós, muito distante, embora estejamos 
seguindo nessa direção, cada vez mais. É isso verdade em sua experiência? Esta é a 
marca de uma vida governada pelo Santo Espírito. Cristo se torna cada vez maior na 
medida em que prosseguimos.  Se isto é verdade, bem, é o caminho da vida. Se você 
e eu já chegamos a um lugar que achamos que já conhecemos, então já temos 
alcançado tudo, já estamos realizados, e, a partir desse ponto as coisas ficam 
estáticas, então, podemos pensar que o Espírito Santo já cessou as Suas operações e 
que a vida ficou entediada.  

  
Vamos tomar o exemplo de uma pessoa que nos foi dado, creio eu, entre os 

homens, para o propósito de mostrar os caminhos de Deus, o Apóstolo Paulo. As 
palavras que ele usa para definir e expressar o que lhe aconteceu  no início são estas: 
“Aprouve a Deus … revelar o Seu Filho em mim”. (Gál. 1.16) Agora, este  homem  
trabalhou muito no ensino e na pregação. Ele trabalhou muito. Ele teve uma vida 
longa e abundante, não apenas no sentido de quantidade, mas na essência de vida 
que anulou todas as tentativas de medi-la. No final de sua longa e abundante  vida, 
este homem, que disse no início, “Aprouve a Deus…” revelar Seu Filho em mim”, está  
expressando do fundo de seu coração, “que eu possa conhecê-Lo” (Fil.3.10); 
indicando seguramente que mesmo com a revelação inicial e com todas as revelações 
contínuas e subseqüentes; mesmo tendo sido arrebatado ao terceiro céu onde ouviu 
coisas inefáveis, mesmo com tudo isto, no final ele ainda não conhecia nada, 
comparado com aquilo que ainda havia para ser conhecido. Que eu possa conhecê-Lo! 
Esta é a essência de uma vida governada pelo Espírito Santo, e é isto que  irá nos 
livrar da morte, da estagnação, da inércia. É a obra do Espírito Santo na Escola de 
Cristo apresentar e manter Cristo em vista, em Sua grandeza. Assim, Deus, logo no 
início, revela Cristo, apresenta-O, atesta-O, e efetivamente diz, Este é aquele ao qual 
irei te conformar, à Sua imagem! 

  
Sim, mas então, após a apresentação, as lições básicas começam. O Espírito 

Santo não fica satisfeito em apenas nos fazer uma grande apresentação: Ele vai 
começar uma obra real em relação àquela apresentação, e nós somos, sob Suas mãos, 
trazidos para duas ou três coisas básicas em nossa educação espiritual. 

  
XXXXXXXX 
  
O DESAFIO E O SIGNIFICADO DE UM CÉU ABERTO 
  
O meu objetivo, em cooperar com o Senhor, é o de tornar  tudo 

proeminentemente prático; e assim, aplicamos o desafio imediatamente 
perguntando: está o Espírito Santo dentro de você apresentando a plenitude de Deus 
em Seu Filho, de uma forma cada vez mais crescente? É este o tipo de sua vida 
espiritual? Se não for, então você tem algum exercício definido diante do Senhor 
sobre isso; há algo de errado. A unção assim o diz, e se isto não é o seu tipo de vida 
espiritual, há algo errado no seu caso em relação à unção. A Natanael o Senhor Jesus 
disse: “Daqui em diante você vai ver o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e 
descendo sobre o Filho do homem”  Daqui em diante, naturalmente, era o tempo 



imediatamente à frente, os dias do Espírito Santo que estavam chegando em breve. 
Com um céu aberto você vê o que Deus quer dizer a respeito do Seu Filho. 

  
Aquele céu aberto para o Senhor Jesus era a unção. O Espírito descendo e 

subindo sobre Ele. Era a unção, é ela é a mesma para nós. O céu aberto é a unção do 
Espírito a partir do dia de Pentecoste  em diante, sobre Cristo dentro de nós. Oh, 
deixe-me fazer uma exortação. Não devemos apenas adicionar outras coisas tão 
rápido, mas devemos nos assegurar de que estamos certos sobre essas questões. O 
céu aberto imediatamente traz a revelação de Deus em Cristo para perto de você, 
tornando-a disponível, para que você não fique primeiramente  dependente  de 
bibliotecas, livros, referências e outras coisas mais. Ela está lá para você. Embora o 
Senhor possa usar aquelas coisas para enriquecê-lo, você tem o seu próprio céu 
aberto, o seu próprio caminho aberto, e não uma  redoma fechada sobre a sua 
cabeça. O Senhor Jesus está se tornando cada vez mais maravilhoso em seu coração, 
porque “Deus, que disse: Das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos 
corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.” 
(2Cor. 4.6) Jesus  bem poderia ter desesperado deles, não soubesse Ele que era 
exatamente isto mesmo o que Ele estava causando neles. Entenda isto e terá algo 
muito útil. ‘Senhor, por que sou eu sempre pego em dificuldades, sempre cometendo 
erros? De alguma forma ou de outra, sempre falo ou faço a coisa errada, estou 
sempre do lado errado! De alguma forma eu nunca pareço seguir da maneira certa 
contigo; eu me desespero de nunca estar certo! E o Senhor diz: ‘Eu estou lhe 
ensinando, isso é tudo; deliberadamente, muito deliberadamente. Isto é exatamente 
o que estou trazendo para você ver. Até que você aprenda a lição, você não chegará 
absolutamente a  lugar algum. Quando você tiver aprendido completamente esta 
lição, então podemos começar uma obra construtiva, porém, no momento é 
necessário que você chegue num ponto onde reconheça que Eu sou completamente 
diferente de você. A diferença é tal que nós nos movemos em mundos completamente 
diferentes’. 

  
Esta mente humana comum, no seu melhor, é apenas uma simples  mente 

humana. A vontade humana, também é uma simples  vontade humana. Você jamais 
saberá o que está por detrás de suas próprias motivações até que o Espírito Santo 
faça a separação  bem lá no fundo do seu ser e lhe mostre. Você pode colocar os seus 
sentimentos e desejos nos termos mais devotos. Você pode, assim como Pedro, reagir 
à divina sugestão, “Se Eu não te lavar, você não tem parte comigo”, e dizer, “ Não 
apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça”; mas é apenas o 
ego que vem à tona novamente __ minha benção. Eu quero a benção, e assim, ignoro 
tudo aquilo que o Senhor está tentando ensinar. ‘Estou tentando ensinar-lhe a se 
esvaziar’. Ele poderia ter dito, ‘e você está tomando cada uma de minhas sugestões 
para se promover, se realizar; e Eu estou tentando dizer, desista, deixe isso pra lá!’  
Este ego vem com uma aparência  espiritual. O ego procura pela benção espiritual. 
Nós não sabemos o que está por trás. Temos que entrar em uma escola severa do 
Espírito que termina por nos mostrar que as nossas melhores intenções estão 
estragadas; nossas mais puras motivações são sujas diante dos olhos do Senhor; as 
coisas que pretendemos ser para Deus, em algum lugar lá em sua raiz, é egoísta. Nós 
não podemos produzir com esta natureza nada aceitável a Deus. Tudo o que poderá 
vir a Deus está  somente em Cristo, não em nós. E jamais estará, nesta vida, em nós 
como se fosse nosso. Será sempre a diferença entre Cristo e nós mesmos. Embora Ele 
esteja morando dentro de  nós, Ele e somente Ele é o objeto do prazer e da  
satisfação Divina, e uma lição básica que você e eu temos que aprender nesta vida, 



sob o ensino, revelação e disciplina do Espírito Santo, é que Ele é diferente de nós: e 
que “essa diferença” é tudo. Esta é uma das duras lições.  

  
Certamente é uma lição que este mundo se recusará a aprender. O mundo não 

irá aceitá-la. Isto vai diretamente contra todo o sistema do ensino do humanismo. __ 
a coisa maravilhosa que o homem é! Mas quando você alcançar o seu melhor, ainda 
haverá um abismo entre você e os princípios de Cristo que não pode ser unido por 
nenhuma ponte. Se você  alcançar o seu melhor, não terá experimentado Cristo. Isto 
é tudo, mas nós, talvez, dificilmente precisamos daquela ênfase. Muitos de nós temos 
aprendido alguma coisa. Porém vamos, enquanto sabemos isto por experiência, tomar 
o conforto que vem talvez de sabermos exatamente o que está acontecendo.  O que 
está o Senhor fazendo,  o que está fazendo o Espírito Santo conosco? Bem, 
basicamente, Ele está nos fazendo saber que nós somos uma coisa, e Cristo é outra. 
Esta é a lição mais importante a aprender, porque não pode haver nada construtivo 
até que tenhamos aprendido isso. A primeira coisa, portanto, é que o outro lado de 
Cristo está  em oposição  a nós mesmos. 

  
A IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇARMOS  O PADRÃO DE DEUS POR NÓS MESMOS 
  
Então, em Segundo lugar, o Espírito Santo nos faz deparar face a face com a 

total impossibilidade de nós mesmos sermos aquilo por nossa própria capacidade. 
Como vê, Deus tem estabelecido um padrão; Deus tem mostrado o Seu modelo; Deus 
nos tem dado o Seu Objeto para a nossa conformidade e a próxima coisa contra a qual 
reagimos é a impossibilidade de sermos aquilo. Sim, de nós mesmos não é possível. 
Você ainda não aprendeu esta lição de desespero? Por que não ter um bom desespero 
e conseguir ter tudo resolvido?  Por que se desesperar por alguns dias? Porque você 
ainda está procurando ao redor por algo em algum lugar, algum retalho de bondade 
em você mesmo o qual possa apresentar a Deus, o qual irá agradá-lo, satisfazê-lo e 
corresponder às Suas exigencias. Você jamais irá encontrar. Aceite que “todas as 
nossas justiças são como trapos de imundícies”. Nossa justica, tudo aquilo que tenta 
ser tão justo, o Senhor diz disso tudo: “Trapos de imundícies!” Vamos aceitar isto de 
uma vez por todas. Se você estiver olhando  para a frente sobre o que estou falando, 
verá para o onde isto está levando. Isto nos leva à posição mais gloriosa. Leva aquele 
glorioso assunto mencionado pelo Senhor Jesus, naqueles dias antes que as coisas se 
tornassem interiores: “Aprendei de Mim… e encontrareis descanso para as vossas 
almas”.  Isto é tudo. Porém nunca encontraremos descanso para as nossas almas até 
que tenhamos primeiramente aprendido a total diferença entre Cristo e nós mesmos, 
e então a total impossibilidade de sermos como Ele por alguma coisa de possamos 
encontrar em nós mesmos, produzir ou fazer. Não está em nós, em nós mesmos. 
Assim, teria sido melhor termos o nosso último desespero em relação a nós mesmos. 
Essas duas coisas são básicas. 

  
UMA EXORTAÇÃO FINAL 
  
A próxima coisa que o Espírito Santo irá fazer será começar a nos mostrar como 

isso se dá. Nós não iremos começar isso já de imediato, mas fiquemos cientes de que 
o Espírito Santo não pode fazer coisa alguma até que essas coisas sejam 
estabelecidas. Oh, Deus é muito zeloso por Seu Filho. Seu Filho passou através do 
fogo em relação a essa questão, tendo aceito a forma humana e uma vida de 
dependência, tendo voluntariamente se esvaziado a Si mesmo  de tudo aquilo que 
pudesse implicar que, a qualquer momento, Ele operasse de Si mesmo pela Deidade, 
para o Seu próprio  livramento, salvação, provisão, preservação; tendo se esvaziado a 



Si próprio de todo aquele direito e dito, Eu abro mão de todos os meus direitos e 
prerrogativas, e poderes da Deidade pelo momento presente, e aceito a posição do 
homem de total dependência de Deus como meu Pai; Eu experimento tudo o que todo 
homem tem que experimentar no nível humano! Ele experimentou tudo em todas as  
áreas, em sua força e forma concentrada, e experimentou tudo sem ter cometido 
qualquer erro, na condição de  homem a favor do  homem, e retornou ao trono com o 
mérito de um completo triunfo sobre toda força que cada homem tem que enfrentar 
para satisfazer a Deus. Você acha  que, após tudo isso, Deus não irá levar em conta o 
Seu Filho e tudo aquilo que Ele fez em favor do homem, e irá dizer: apenas seja o seu 
melhor e isto me satisfará?  Oh, quanta  cegueira, em relação a Cristo,  em relação  a 
Deus, tem este cristianismo popular de hoje! Não, há apenas Um neste universo a 
respeito de quem Deus pode dizer de coração “nele eu tenho prazer”, e esse alguém 
é o Senhor Jesus Cristo. Se alguma vez você e eu recebermos este favor, será por 
causa de estarmos “em Cristo Jesus”, nunca em nós mesmos.  Quando o assunto em 
questão é aprendido, ou quando essa parte da educação é iniciada, então o Santo 
Espírito pode começar a obra de nos conformar à imagem do Filho de Deus. Bem, 
vimos as lições um e dois, sobre os discípulos. Através dos meses e anos, eles viram 
quão diferente Jesus era deles, e, então, chegaram a uma posição de desespero sobre 
essa matéria, como o Senhor planejou que fosse. O Senhor viu tudo de antemão. Ele 
não poderia evitar isso; não poderia livrá-los; Ele tinha que permitir que eles 
passassem por aquele caminho; e bem ao final, quando eles estavam fazendo os seus 
maiores protestos sobre a lealdade, fidelidade e resistência deles, e sobre o que eles 
estavam fazendo quando submetidos ao teste, Jesus disse a todos eles: “Vocês creem 
agora? Eis que a hora vem, e já é, na qual todos vocês se espalharão, cada um por si, 
e me deixarão sozinho” (Jo.16.31,32) E a um deles em particular Ele disse: “O galo 
não cantará até que você tenha me negado três vezes”. (Jo.13.38) O que você acha 
que aqueles homens sentiram  quando Jesus foi crucificado, e todos tinham fugido, 
deixando-O sozinho, e aquele outro, tendo-O negado?  Você não acha que as trevas do 
desespero entrou na alma deles? não apenas por causa da perda de perspectivas e 
expectativas, mas as trevas do desespero caíram sobre eles próprios. Sim, e Jesus 
tinha que permitir isso. Ele não poderia dar qualquer passo para evitar isso; era 
necessário. Era essencial. Nenhuma obra construtiva pode ser realizada até que tudo 
isso tenha avançado dentro de nós.  

  
Bem, tudo isso soa como algo terrível, mas deve ser encorajado! Afinal de 

contas, tudo isso de certa forma é construtivo. O que Deus está fazendo comigo? Ele 
está preparando um caminho para o Seu Filho; está limpando o terreno para enchê-lo 
da plenitude de Cristo. É isso o que Ele está fazendo. Ele fez isso com os discípulos, e 
o Pentecostes, bem como o período subsequente, foi a Sua resposta para o que 
aconteceu no dia quando Ele ressuscitou, a tudo o que aconteceu a eles. Você diz: 
Então Ele começou a Sua obra construtiva. Sim, Ele começou; após a Cruz e o 
Pentecoste, as coisas começaram a mudar interiormente, e a partir daí você começa 
a ver que Cristo está agora manifestado numa forma crescente nesses homens. Eles 
podem ter um longo caminho a seguir, mas você não pode deixar de ver que a 
fundação está colocada; foi dado o início. Há uma diferença, e a diferença não é 
tanto que eles são homens  necessariamente  transformados, mas sim que Cristo está 
agora dentro deles transcendendo o que eles são por natureza. Não é que eles se 
tornaram muito melhores, mas sim que Cristo se torna no interior um poder muito 
mais real. Isto é tudo por ora. Vamos agora curvar os nossos corações, e nos 
rendermos. É a Escola de Cristo. Eu sei quão desafiadora ela é, desafiando a este 
homem velho que morre com dificuldade, que se rende com grande dificuldade. Todo 
o nosso treinamento e ensino talvez tenha sido outro diferente disso. Nós temos vindo 



desta terrível herança do humanismo __ para ser o melhor que eu possa ser, para ser 
o meu melhor! Bem, você deve tomar o que estou dizendo no seu verdadeiro sentido, 
tal qual eu estou dizendo. Ninguém vai pensar que você pode caminhar de qualquer 
jeito, desleixadamente,  da pior maneira possível, simplesmente devido ao que tenho 
dito; você sabe do que estou falando. Com o nosso melhor jamais poderemos 
atravessar a fenda entre o homem e Jesus Cristo. Não, a fenda permanence, e a única 
maneira de passar por ela é morrer e ressuscitar da morte; mas isto, por ora, é uma 
outra questão. 

  
Capítulo 2 – Aprendendo a Verdade 
  
 “Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na 

minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a 
verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca 
fomos escravos de ninguém; como dizes tu: Sereis livres?  Replicou-lhes Jesus: Em 
verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do 
pecado.  Ora, o escravo não fica para sempre na casa; o filho fica para sempre.  Se, 
pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” João 8.31-36  

“Vós tendes por pai o Diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai; ele é 
homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há 
verdade; quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio; porque é mentiroso, 
e pai da mentira”. João 8.44 

 “e vós não o conheceis; mas eu o conheço; e se disser que não o conheço, 
serei mentiroso como vós; mas eu o conheço, e guardo a sua palavra.” João 8.55 

“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem 
ao Pai, senão por mim.” João 14.6  

 “a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber; porque não 
o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em 
vós.” João 14.7 

“Quando vier o Ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da 
verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim;” João 15.26  

“Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos 
homens que detêm a verdade em injustiça.” Rom.1.18 

 “pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à 
criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém.” Rom.1.25 

“se é que o ouvistes, e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus,” 
Efe.4.21 

“e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira 
justiça e santidade.” Efe.4.24 

“Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro” Apo.3.7 
“Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de 

Deus” Apo.3.14 
  
Em nossa meditação inicial, falávamos sobre a Escola de Cristo, e dizíamos que 

todo  verdadeiro filho de Deus é trazido para dentro dela pela mão do Espírito Santo, 
o Espírito da Unção, e que, uma vez lá, a primeira grande obra  do Espírito é a de 
apresentar Cristo ao nosso coração como o Objeto de Deus em todo o Seu tratamento 
para conosco. Assim, Cristo é primeiramente apresentado e atestado por Deus como 
sendo o Objeto do Seu prazer, e então, o Espírito Santo torna conhecido o propósito 
Divino em conexão com a revelação interior do Senhor Jesus, principalmente que 
devemos ser conformados à imagem do Filho de Deus. Falávamos ainda  sobre duas ou 
três lições básicas nessa Escola, coisas que delineam a nossa educação. 



Primeiramente, o Santo Espírito se utiliza do sofrimento  para fazer com que todos os 
que estão debaixo de disciplina ( pois é isso o significado de discípulo) conheçam por 
experiência, no íntimo de seus corações, a completa diferença entre Cristo e eles 
próprios. Então, Ele também trabalha para nos trazer  à uma situação na qual 
percebemos quão impossível é, a não ser por um milagre de Deus, que  por nós 
mesmos possamos ser como Cristo. E uma consequência disso é que esta experiência 
deve ser algo que está fora de nós mesmos, que é o próprio Deus fazendo.  

  
Bem, isto é tudo preliminar na Escola de Cristo, embora me pareça que esta 

educação preliminar continue até o fim dos nossos dias.  Seja como for, parece que 
ela se extende sobre boa parte de nossa vida, embora deve  haver um ponto 
alcançado que represente uma crise definitiva sobre esta questão, no qual uma 
fundação é colocada, e onde  essas três coisas são reconhecidas e aceitas, e nós não 
iremos muito longe até que isso ocorra. A pessoa que realmente começa a se mover  é 
aquela que tem alcançado o seu desespero final, e tem enxergado muito claramente, 
pela iluminação do Espírito Santo, que “não sou mais eu, mas Cristo” __ “Não é o que 
eu sou, O Senhor, mas o que Tu és, apenas isto pode ser o real descanso de minha 
alma”: O Teu amor, não o meu; a Tua Paz, não a minha; o Teu descanso, não o meu; 
o Teu Tudo, e não o meu; apenas a Ti! Esta é a fundação essencial do crescimento 
spiritual, do conhecimento spiritual, da educação spiritual. 

  
“EU SOU A VERDADE” 
  
Agora, nesta meditação, vamos olhar mais de perto  para o Senhor Jesus como 

o Objeto de Deus e padrão para a obra do Espírito Santo em nós, esta “diferença” que 
Ele representa, e temos lido inúmeras passagens, todas elas, como você percebeu, 
falando sobre a verdade. Seguramente aquelas passagens nos Evangelhos devem ter 
exercido um papel na educação dos discípulos. Em primeiro lugar houve uma 
afirmação ou declaração feita aos Judeus __ uma coisa tremenda para ser dita no 
ouvido daqueles discípulos. Havia Judeus que fizeram uma profissão de fé. O Senhor 
Jesus levanta a questão do discipulado com eles. Ele disse aqueles judeus que tinham 
credo nele (não quer dizer que eles tinham credo nele), “Se vocês permanecerem na 
minha palavra, então certamente sois meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a 
verdade vos libertará”. Eles responderam imediatamente com um tom de queixa, 
“Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguem”. Ele puxa essa 
questão sobre a  verdade, a verdade em relação a Si próprio. “Se pois o Filho vos 
libertar, verdadeiramente series livres”. “E conhecereis a verdade e a verdade vos 
libertará” A questão sobre qual descendência eles pertenciam, e associada com isto a 
declaração “Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis  livres”. Você entende 
isto? Conhecer a verdade é conhecer o Filho. Liberdade pela verdade é pelo 
conhecimento Dele.   

  
Então para os Judeus __ presumo eu que da maneira mais violenta __ Ele disse 

essas palavras de força sem paralelos: “Vocês são filhos do diabo, e queries satisfazer 
a vontade de seu pai. Ele foi assassino desde o princípio, e nunca se firmou na 
verdade … ele é mentiroso e pai da mentira … quando ele fala a mentira, fala do que 
lhe é próprio”  Tremenda força de linguagem, e tudo sobre esta questão da verdade, 
a verdade ligada a Ele mesmo.  

  
Então, quando você chega ao capítulo 14, Ele está a sós com os seus discípulos; 

e Felipe diz para Ele, “Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta”. Sua resposta é, 
“Há tanto tempo tenho estado convosco, e ainda não me conheceis, Felipe? Quem vê 



a Mim vê o Pai”. Uma outra questão na escola: “Senhor, não sabemos para onde vai; 
como saberemos o caminho?” “Eu sou o caminho, e a verdade …” Eu sou a verdade. A 
verdade não é uma coisa; a verdade é uma Pessoa. Bem, tudo isso está na Escola de 
Cristo, baseando sobre Cristo como a Verdade. 

  
Eu não sei quão fortemente você é tocado sobre este assunto, mas o nosso 

objetivo certamente é que pudéssemos ser bastante sensibilizados a respeito dessas 
coisas. Como você se sente  sobre a importância de ter um verdadeiro fundamento? E 
finalmente, a característica suprema em um fundamento é a verdade, e isto deve ser 
verdadeiramente bem colocado. Esta fundação tem que levar a uma responsabilidade 
muito grande, não simplesmente uma reponsabilidade com o nosso bem estar e o 
nosso destino, não, mas a vindicação do próprio Deus. Por isso  deve ser 
absolutamente verdadeira, e cabe a nós  ter certeza plena de onde estamos; em 
outras palavras, colocarmos um fim em toda nossa imaginação, acabarmos de vez com 
tudo aquilo que não seja genuino  e totalmente verdadeiro em nossa posição. É 
justamente isto que iremos analizar um pouco neste momento. Tão grandes são as 
consequências que não podemos ter qualquer dúvida em nossa posição. É desta 
forma. Você e eu vamos encarar a Deus algum dia. Vamos encarar a Deus literalmente 
face a face na eternidade e, então, a questão será levantada: Falhou Deus em algum 
ponto conosco? Seremos capazes, em cada detalhe, de dizer, Senhor, Tu falhaste 
comigo; Tu não fostes verdadeiro para com a Tua Palavra? Tal posição é impensável, 
pois ninguem poderia ser capaz de fazer uma acusação como essa contra Deus, de ter 
qualquer questão a respeito da verdade de Deus, de Sua realidade, de Sua fidelidade. 
O Santo Espírito foi enviado como o Espírito da Verdade, a fim de nos guiar a toda 
Verdade, e isso para que não haja qualquer dúvida, ou o que seja, entre Deus e nós, 
quanto à Sua absoluta fidelidade, Sua Verdade para com Ele mesmo, e para com toda 
a Sua Palavra. O Espírito Santo foi enviado para isso. Se isto é verdade, então o 
Espírito Santo irá tratar com cada discípulo na Escola de Cristo, a fim de eliminar 
tudo aquilo que não for verdadeiro, que não for genuine, para fazer que tal discípulo 
se firme sobre uma fundação que possa permanecer diante de Deus no dia de Sua 
total e absoluta vindicação. 

  
A NECESSIDADE DE UM FUNDAMENTO VERDADEIRO  30.08.06  
  
Mas, para que isso possa ser assim, você e eu, sob o ensino do Espírito Santo, 

temos que ser completamente tratados, e temos que chegar à uma posição onde 
estejamos perfeitamente ajustados diante de Deus, onde haja toda uma 
responsividade ao Espírito Santo, e nada em nós que O resista ou O recuse, mas onde 
estejamos perfeitamente abertos e prontos para as maiores consequências, onde o  
Espírito Santo possa colocar o seu dedo sobre algo em nossas vidas que precise ser 
tratado ou ajustado. Ele está aqui para isso. E a única forma para que  tal obra seja 
possível de ser realizada por Ele em nós, é que devemos nos achar numa falsa 
posição, o que é difícil, muito difícil de nos vermos numa falsa posição, mesmo que 
seja apenas em certos pontos. Estamos vivendo num mundo falso, um mundo que está 
fundamentado sobre mentiras. Toda a constituição deste mundo é uma mentira; é a 
natureza do homem, embora muitos não saibam, e pensem que são verdadeiros. Estão 
tentando construir o mundo sobre uma base falsa. 

  
Pois bem, a minha ênfase agora é sobre a necessidade de uma posição 

verdadeira no que diz respeito a nós. Oh, para homens e mulheres nos quais a 
verdade de Cristo têm sido moldada e que irão seguir com Deus, não importa o que 
isso possa custar. 



  
 “Quem habitará no monte do Senhor?” “Aquele que fala a verdade em seu 

coração … aquele que, embora jure com dano seu, não muda”;   
  
isto é, que toma a posição da verdade, mesmo que isso lhe custe caro. Nós 

somos influenciados por todos os tipos de falsas considerações, influenciados pelo que 
os outros irão pensar e dizer, especialmente aqueles que pertencem aos nossos 
círculos religiosos, de nossa tradição; e são elas falsas considerações e falsas 
influências. Elas amarram e impedem muitos homens e mulheres de seguirem 
corretamente com Deus no caminho da luz. A questão é que a posição é falsa.  

  
Aceitaria você se eu lhe falasse que não há verdade em nós?  Esta é uma das 

coisas que vamos descobrir na medida em que o  Espírito Santo for tratando conosco, 
que não há realmente verdade em nossas mentes. Podemos estar muito convencidos, 
e podemos estar preparados para renunciar nossas vidas por causa de nossas  
convicções e por tudo à prova por aquilo que acreditamos com todo o nosso ser o 
correto, ser a verdade, porém podemos estar completamente errados. Esse foi o caso 
de Saulo de Tarsus __ 

  
 “Eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de 

Jesus, o nazareno;” (Atos 26.9).  E ainda, “A hora vem onde todo aquele que vos 
matar irá pensar que está prestando um serviço a Deus”. (João 16.2); 

  
 tão zelosos por suas convicções __ Esta é a vontade de Deus! Vontade de Deus! 

__ convencidos de que é a vontade de Deus; alguns prontos para dar suas  próprias 
vidas por causa de suas convicções, e alguns prontos para tirar a vida de outras 
pessoas, por causa de suas convicções.  Quão longe iremos nós na força de nossas 
convicções e estarmos errados, completamente errados, tão errados quanto 
estávamos no início. Uma falsa convicção; e não há sequer uma mente humana que 
não chegue  à  esta situação.  Essas  sementes estão na natureza humana, em cada 
um de nós; na mente como convicção, no coração como desejo. Podemos pensar que 
os nossos desejos são perfeitamente puros e corretos, no entanto serem 
completamente falsos; e a mesma coisa também em relação à nossa vontade. Em nós, 
por natureza, não há qualquer verdade. 

  
VIVENDO PELA VERDADE                    01.09.06  
  
Vamos direto ao assunto. O que é um cristão? Será ele alguém que não era bem 

humorado, mas que agora se tornou  bem humorado; que não era muito afável, mas 
agora se tornou afável; que não era muito zeloso, mas que agora é bem zeloso; será 
uma pessoa com uma disposição diferente daquela sua anterior. Será esta a 
verdadeira definição de cristão? Dê-me um armário homeopático. Traga-me uma 
pessoa muito irritadiça. Dê-lhe uma dose de, o que eu poderia dizer? __ nux vomica; 
em duas ou três horas ele será uma pessoa bem humorada. Será ele um cristão? Dê-
lhe algo mais; faça-o voltar ao que era antes. Foi ele salvo e teve uma recaída? As 
drogas podem mudar o temperamento do homem em algumas horas. De ser uma 
pessoa letárgica, desleixada e indiferente, você se torna vívido, enérgico, ativo; de 
ser miserável, descontente, infeliz, melancólico, desagradável, irritado, você se torna 
amigável, agradável, aliviado de toda aquela crise nervosa que o fazia agir daquela 
forma, e toda aquela digestão desordenada que fazia  de você uma pessoa de difícil 
convivência. Por um pouco de tempo, você conseguiu fazer um cristão com drogas! 
Você compreende. 



  
Onde está a verdade? Se a verdade a respeito da minha salvação reside na área 

dos meus sentimentos, no meu sistema digestivo, no meu sistema nervoso, eu vou ser 
um pobre cristão; porque isso irá mudar de dia para dia, conforme o tempo ou outra 
coisa qualquer. Oh não! A verdade; onde está a verdade? “ Não o que eu sou, mas o 
que Tu és” Eis aí onde a verdade está, “E conhecereis a Verdade e a Verdade vos 
libertará”  Libertará do que?  Da escravidão! De qual escravidão? Satanás colocando 
suas cadeias de condenação sobre você, porque no dia de hoje você não está se 
sentindo bem. Você se sente mal em sua constituição, deprimido, sente a morte em 
derredor, sente-se irritado, e satã chega e diz, você não é um cristão! Belo cristão 
você é! E você se abate com isso. É isso verdade? É uma mentira! A única resposta 
para libertação e emancipação é, ‘Não é o que eu sou, é o que Ele é; Cristo 
permanence o mesmo. ‘Ele não é como eu, que muda de hora em hora, e dia após 
dia: Ele é diferente.  

  
Perdoe-me ser tão forte em minha ênfase, mas eu realmente sinto que esta é a 

única forma de sermos salvos. Jesus diz: “Eu sou a Verdade”. O que é a Verdade? É 
para aí que apontam todos os argumentos de satanás, que é “um mentiroso e pai da 
mentira”. É isso que nos livra de nossa própria falsidade. Nós estamos carregados de 
contradições. Nós nunca poderemos garantir que iremos ficar com um mesmo 
pensamento por um longo tempo, que as nossas convicções nunca mudarão. Oh não, 
isto não está em nós, absolutamente; está em Cristo. Você vê em que falsa posição 
poderíamos estar se estivéssemos naquele outro nível de natureza. Que jogo o diabo 
poderia fazer conosco.  

  
Estou usando estas ilustrações para tentar chegar ao âmago dessa questão. O 

que é a verdade? Ela não é encontrada em nós. Nós não somos verdadeiros em 
nenhuma parte do nosso ser. Somente Cristo é a Verdade, e você e eu temos que 
aprender como viver em Cristo, e até que tenhamos aprendido isso, o Espírito Santo 
não pode fazer outra coisa. Talvez você esteja dizendo, não é um verdadeiro cristão 
menos mal humorado? Não há nenhuma diferença em absoluto? Não pode um cristão 
ficar irritado e tudo  mais? Eu não estou dizendo isso, também não estou lhe 
justificando por isso; estou dizendo que na Escola de Cristo, até que você e eu 
tenhamos aprendido a permanecer em Cristo pela fé, o Espírito Santo não possui 
terreno no qual trabalhar, a fim de nos trazer em conformidade com Cristo. Se vamos 
viver sobre uma base falsa de nós mesmos, o Espírito Santo deixa-nos sozinhos. 
Quando chegamos para viver por fé em Cristo, então o Santo Espírito pode entrar e 
gerar Cristo em nós, e nos ensinar a vitória, o domínio, e nos ensinar por livramento 
como não se tornar uma presa de bons ou de maus sentimentos em nós mesmos, mas 
a vivermos em um outro nível.  

  
 (03.09.06)  Quero significar o seguinte, que você não dá importância aos seus 

sentimentos quando recorre a Cristo.Tome a irritabilidade, por exemplo. Alguns de 
vocês, naturalmente, podem nunca terem sofrido disso, absolutamente, mas os outros 
sabem que batalha é. Bem, vamos tomar esse caso como exemplo. Hoje nós nos 
sentimos assim, nervosos, pressionados e impacientes. O que vamos fazer a respeito? 
Vamos fazer disso a nossa vida cristã ou a negação de nossa vida cristã? Se formos 
para esse terreno, então satanás é sempre rápido em tirar proveito da situação e nos 
trazer para uma terrível escravidão e realmente matar a nossa vida spiritual. Mas se 
você tomar a posição, ‘Sim, assim é como me sinto hoje, esta é a minha enfermidade 
hoje, mas Senhor Jesus, Tu és diferente de mim, e eu simplesmente descanso em Ti, 
me apoio em Ti, seja a minha vida’, e você verá o que acontecerá. Você terá cortado 



o terreno do Diabo, e verá que há paz no fim da linha, e descansará, e, embora possa 
estar se sentindo mal em outra parte de você, porém no seu interior você está em 
descanso.  

  
O inimigo é expulso do seu interior, ele não tem lugar lá. A paz de Deus é o 

árbitro no coração e na mente através de Cristo Jesus; a fortaleza está segura. O que 
satanás está sempre tentando fazer é entrar no espírito através do corpo ou da alma 
e capturar a fortaleza, o espírito, e trazê-lo para à escravidão. Mas nós podemos 
permanecer livres interiormente quando nos sentimos muito mal em nosso exterior. 
Isto é liberdade por meio da verdade. Esta é a verdade! Não é uma coisa, não é uma 
afirmação, mas uma Pessoa. É o que Cristo é, e Ele é completamente diferente do 
que nós somos. Bem, o Espírito Santo nos ensina, como o Espírito da Verdade, que ela 
está em Cristo, que é tudo. A solução é lidarmos com nós mesmos, ou com o próximo, 
ou com o mundo, de uma forma mental. Permaneça em Cristo e haverá descanso, 
paz, libertação.   

  
Mas não esqueça disso, se deixarmos o assunto com o Espírito Santo, Ele não 

vai permitir que fiquemos confundidos. Quero dizer que o Espírito Santo irá nos expor 
a nós mesmos. Ele irá nos descobrir e nos mostrar que verdadeiramente não há nada 
são em nós, nada em que possamos nos apoiar em nós mesmos, a fim de que Ele possa 
deixar claro que é somente em Cristo, o Filho de Deus, que há segurança, vida. Tenho 
uma sensação de incapacidade  em tentar  comunicar a você aquilo que eu tenho em 
meu coração. Tantas pessoas pensam que a vida espiritual, a vida de um filho de 
Deus, é uma questão de coisas. É uma coisa chamada de “a mensagem da cruz’.  É 
uma coisa chamada ‘santificação’. É uma coisa chamada ‘libertação’. É a coisa 
chamada ‘morte com Cristo’ __ apenas uma coisa. Elas estão tentando segurar essa 
coisa, mas não há libertação nisso, absolutamente.  Não funciona. ‘A coisa’  não 
funciona! Porque  tudo é uma questão de Pessoa, o Senhor Jesus, e o Espírito Santo 
nunca irá nos salvar por meio de uma “coisa”. Ele irá sempre nos trazer para a 
pessoa, e fazer de Cristo a base da nossa vida, de nossa libertação, de nosso tudo. 
Assim, a palavra é “Jesus Cristo” … que foi feito por nós sabedoria de Deus, justiça e 
santificação, e redenção” (1Cor.1.30)  

  
A NECESSIDADE DE FÉ                         04.09.06               
  
Bem, devo concluir. A obra do Espírito Santo é a de nos conformar a Cristo, 

para  nos fazer tomar a forma de Cristo, para formar Cristo em nós; porém Cristo 
permanecerá sempre diferente daquilo que somos, sendo assim,  nunca cessará de ser 
um chamado  para a fé. Espera você alcançar um ponto nesta peregrinação terrestre 
onde a fé possa ser dispensada?  É uma falsa esperança. A fé será requerida tanto 
quanto sempre foi nos seus últimos momentos de vida, se não até mais do que antes. 
A fé é algo para toda a duração desta vida. Se isto é verdade, que em si mesma ela 
dispensa qualquer esperança de termos algo em nós mesmos.  Este foi o primeiro 
pecado de Adão; que escolha a dele, de não ter tudo em Deus, mas ter em si mesmo, 
em independência, a fim de se livrar da idéia de fé.  

  
Assim ele pecou por incredulidade, e todos os pecados que vieram, uma vez 

que podem ser relacionados a ela  __ a incredulidade.  A fé é um grande fator de 
redenção, de salvação, de santificação, de glorificação; tudo é pela fé. Ela desfaz a 
obra do Diabo. E a fé simplesmente significa que nós somos colocados numa posição 
onde não obtemos nada por nós mesmos, mas sim em uma outra Pessoa, e podemos 
somente conhecê-lo e gozá-lo pela fé nessa outra Pessoa. Assim Gálatas 2.20 sempre 



vem com força renovada __ “Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas 
Cristo vive em mim; e esta vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé  do Filho de 
Deus, o qual me amou e a Si mesmo se entregou por mim”. (ARV) Eu vivo a vida na 
carne pela fé no Filho de Deus.  

Que o Senhor revele a Sua Palavra para nós. 
  
 Aprendendo por Revelação _ Capítulo 3    
  
 “e em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte 

muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para a banda do sul. 
Levou-me, pois, para lá; e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo 
na mão um cordel de linho e uma cana de medir; e ele estava em pé na porta. E 
disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus 
ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver; porque, para to mostrar 
foste tu aqui trazido. Anuncia pois à casa de Israel tudo quanto vires.”  Eze. 402-4 

  
 “Tu pois, ó filho do homem, mostra aos da casa de Israel o templo, para que 

se envergonhem das suas iniqüidades; e meçam o modelo. 
E se eles se envergonharem de tudo quanto têm feito, faze-lhes saber a forma desta 
casa, a sua figura, as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas; todas as 
suas ordenanças e todas as suas leis; escreve isto à vista deles, para que guardem 
toda a sua forma, e todas as suas ordenanças e as cumpram.” Eze.43.10,11 

 “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele 
estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem 
ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens;” 
Jo.1.1-4 

 “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; e 
vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.” Jo.1.14 

 “E acrescentou: Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e 
os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem”. Jo.1.51 

  
A RESPOSTA DE DEUS AO ESTADO DE DECLÍNIO 
  
Temos observado que, quando o propósito Divino, como representado pelo 

templo e por Jerusalem, foi esquecido e perdido, e a glória tinha ido embora, 
Ezequiel recebeu e foi levado a escrever uma visão de uma nova casa celestial, uma 
casa medida em cada detalhe e definida a partir do alto. Da mesma forma, quando a 
Igreja dos tempos do Novo Testamento tinha perdido sua pureza, verdade, poder e 
sua  característica e ordem celestial, e a glória inicial daqueles dias do Novo 
Testamento tinham desaparecidos, então João foi levado pelo Espírito a trazer a 
nova, maravilhosa e celestial apresentação espiritual, a pessoa do Senhor Jesus; 
aquela nova apresentação celestial de Cristo que temos no Evangelho de João, em 
suas cartas, e no Apocalipse: e devemos nos lembrar que o Evangelho escrito por João 
é, na escala do tempo, praticamente o último escrito do Novo Testamento. Talvez a 
real significação disso não tenha vindo sobre nós com a força e a impressão devida. 
Nós tomamos os Evangelhos da mesma ordem como estão arranjados em livros  no 
Novo Testamento, e imediatamente somos levados por eles de volta aos dias da vida 
do nosso Senhor sobre a terra, e do ponto de vista de tempo que é onde estamos 
quando lemos os evangelhos. Para nós, todo o restante do Novo Testamento ainda não 
existia quando estamos nos Evangelhos, tanto os escritos e a história que se seguiu, 
tudo é futuro. Isto, naturalmente, é inevitável; mas devemos remover a nós mesmos 
dessa posição. 



  
Por que o evangelho de João foi escrito? Foi ele escrito apenas como um 

registro da vida do Senhor Jesus aqui na terra, juntamente com dois ou três outros 
registros, para que a história do Senhor Jesus pudesse ser preservada? É isso? Para a 
grande maioria esta é a única finalidade. Os evangelhos são lidos com o propósito de 
se estudar a vida de Jesus enquanto Ele estava na terra. Isso pode ser muito bom, 
mas eu quero enfatizar muito fortemente que esta não é a principal intenção do 
Espírito Santo em ter inspirado a escrita dos evangelhos. E isto é particularmente 
visto no caso do evangelho de João, escrito muito tempo depois, no final de tudo; 
pois, quando João escreveu esses escritos finais, os outros apóstolos já estavam na 
glória. O evangelho de João foi escrito quando a Igreja do  Novo Testamento, como 
temos dito, tinha perdido sua forma original e poder, e vida spiritual, sua 
característica celestial e Divina ordem; escrito no meio de tais condições como estão 
delineadas nas mensagens para as igrejas da Ásia, no começo do Apocalipse, e que 
isto pode ser claramente inferido a partir das cartas. 07.07.06   vns 

  
Qual era o objeto em vista? Bem, apenas este: como João escreve, as coisas já 

não estão como estavam, não como Deus queria que estivessem; elas não mais 
representam os propósitos de Deus em e para o Seu povo. A ordem, a ordem celestial, 
tinha sido quebrada, e continuava sendo quebrada ainda mais. A natureza celestial 
tinha desaparecido e uma coisa  terrena está tomando forma no Cristianismo; a 
verdadeira vida está sendo perdida e a glória está indo embora. À esta situação Deus 
reage com uma nova revelação de Seu Filho, numa forma celestial e espiritual; pois 
os parâmetros  ou características de João são a “celestialidade” e espiritualidade. 
Não é isso verdade? Oh sim, aqui está uma nova revelação de Seu Filho. Mas que 
revelação! Não simplesmente e unicamente como Jesus de Nazaré, mas como o Filho 
do Homem, Filho de Deus; Deus revelado e manifestado em forma de homem, 
destituído da  eternidade com toda a plenitude da essência Divina, para que Seu povo 
pudesse vê-lo. Assim, devemos olhar através da ótica do Espírito Santo no Evangelho 
de João, e em seus outros escritos, e ver apenas  isto, que a forma de Deus 
recuperar, quando Seu total e original propósito tem sido perdido e que a revelação 
celestial tem desaparecido, e a glória celestial tem ficado reclusa, é mostrar 
novamente o Seu Filho; e não trazer você de volta para os princípios  da Igreja ou do 
Evangelho ou da doutrina, mas trazer Seu Filho para ser visto, trazer Cristo 
novamente em Seu  tremendo significado celestial e espiritual diante dos olhos do 
coração do Seu povo. 

  
Esta é a resposta que é encontrada em João à essas condições que encontramos 

no Novo Testamento, as quais claramente mostram que a Igreja estava perdendo sua 
postura celestial, e todos os tipos de coisas estavam acontecendo, e a coisa toda 
estava ficando terrena. O que Deus poderia fazer? De que forma poderia Ele salvar o 
Seu propósito que parecia estar tão perigosamente perto de ser perdido? Ele mostra o 
Seu Filho novamente. Lembre-se de que a resposta de Deus é sempre em Seu Filho, 
para qualquer rebeldia. Esteja tal rebeldia no mundo, como aquela liderada pelo 
Anticristo (A resposta de Deus para o Anticristo será Cristo, com o esplendor de Sua 
Divina Glória), esteja ela na Igreja decadente e apóstata, a resposta de Deus estará 
em Seu Filho. 

  
Este é o significado das palavras introdutórias do livro do Apocalipse. A Igreja 

perdeu o seu lugar, a glória desapareceu, mas Deus interrompe com uma revelação do 
Seu Filho. 



 “Eu sou … Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos 
dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno”.   

  
Cristo é apresentado, e então tudo é medido e julgado à luz daquele Homem 

Celestial, com a cana em sua mão. Isto realmente bastaria, se apenas víssemos 
aquilo, e o compreendêssemos. Tudo para Deus e para nós está ligado à revelação do 
Senhor Jesus.Oh, não será, como temos ditto, em tentar recuperar os fundamentos do 
Novo Testamento. Não será uma restauração da ordem do Novo Testamento. Não será 
nem mesmo uma reafirmação da verdade e da doutrina do Novo Testamento. Isso são 
apenas coisas, e elas podem ser usadas para montar uma moldura. A vida, a glória, 
não estão nessas coisas. Não, o caminho da Glória de Deus está em Seu Filho; o 
caminho da Vida de Deus está em Seu Filho; o caminho do poder de Deus está em Seu 
Filho; o caminho da natureza celestial de Deus está em Seu Filho. E isto é o que Deus 
está dizendo no evangelho de João, em poucas palavras. Está tudo em Seu Filho, e a 
necessidade, a única necessidade, está em ver o Filho, e se Deus abrir os seus olhos 
para que você veja o Filho, então tudo mais será consequências. Isto é o evangelho de 
João. “Como abriram-lhe os olhos?”  Quem fez isso? Como Ele fez isso? A resposta ou 
reação do homem à interrogação foi esta, em efeito: vocês estão me perguntando 
sobre a técnica das coisas; eu não sou capaz de dar a resposta; eu não sou capaz de 
explicar isto, mas eu tenho a realidade, e isso é que importa. “Uma coisa eu sei, que 
eu era cego, mas agora vejo.” É a luz da vida. “Nele estava a vida, e Ele era a luz dos 
homens…”  

  
Não queremos ser capazes apenas de dar a técnica da verdade, e export e 

definer tudo. Isto não é a primeira coisa. A primeira coisa é, a vida produz a luz e isso 
está na revelação do Filho: e, se devo resumir tudo, então é __ primeiramente, Deus 
escondeu tudo sobre Si mesmo dentro de Seu Filho, e não é possível agora saber ou 
ter algo de Deus for a do Senhor Jesus, o Seu Filho. Deus assim estabeleceu; isto é 
final, é conclusivo. 

  
CRISTO CONHECIDO SOMENTE POR REVELAÇÃO                  09.09.06  
  
  
Em Segundo lugar, não é possível ter ou conhecer coisa alguma de toda a 

plenitude que Deus escondeu em Seu Filho sem a revelação do Espírito Santo de uma 
forma interior. É um milagre feito pelo Espírito Santo no interior de todo homem e 
mulher, isso se eles tiverem que conhecer algo daquilo que Deus escondeu em Cristo. 
Isto novamente resume o Evangelho de João, pois lá, no centro, está um homem cego 
de nascença. Ele nunca tinha visto. E não é uma questão de restaurá-lo, mas sim de 
lhe dar visão. Esta é a primeira coisa. O mundo passou a ser absolutamente novo para 
aquele homem. Não importa o que ele deduzia, ou achava, ou imaginava, ou tinha 
sido descrito a ele, o fato de se ter visão vai ser algo como um novo começo. É um 
completo milagre produzir um mundo absolutamente novo, e toda a sua imaginação 
sobre como era aquele mundo e o que ele continha se mostrou completamente 
inadequada quando ele realmente conseguiu ver. Nada será visto, exceto pelo milagre 
produzido no interior.  

  
(1) Deus escondeu tudo de Si mesmo em Seu Filho. 
(2) Ninguém pode conhecer coisa alguma sobre isso, exceto se for revelado. 

“Ninguém conhece o Filho, exceto o Pai, e ninguem conhece o Pai, exceto o Filho, e 
aquele a quem o Filho quiser reveler”. (Mat 11.27) A revelação somente pode vir por 
escolha do Filho.  



  
REVELAÇÃO LIGADA A SITUAÇÕES PRÁTICAS 
  
A terceira coisa é essa. Deus sempre mantém a revelação de Si mesmo em 

Cristo ligada a situações práticas. Você e eu jamais podemos obter revelação que não 
esteja ligada à alguma necessidade. Não podemos obtê-la simplesmente como uma 
questão de informação. Informação não é revelação. Não podemos obtê-la por meio 
do estudo. Quando o Senhor deu o maná no deserto (tipo de Cristo como o pão do 
céu), Ele estipulou muito rigidamente que nenhum pedaço a mais do que o necessário 
para o dia fosse juntado, e que, se eles fossem além da medida do que era 
necessário, doença e morte viriam sobre eles. O princípio, a lei, do maná, é que Deus 
mantém a revelação de Si mesmo em Cristo associada a situações práticas de 
necessidade, e nós não iremos ter revelação como um mero ensino, doutrina, 
interpretação, teoria, ou qualquer coisa do tipo, o que significa que Deus irá colocar 
você e eu em situações onde somente a revelação de Cristo pode nos ajudar e nos 
salvar. Você observa que os apóstolos ganharam as suas revelações para a Igreja 
através de situações práticas. Eles nunca se reuniram numa Mesa-Redonda para 
desenhar um esquema de doutrina e prática para as igrejas. Eles saíam para o 
trabalho e se deparavam com situações desesperadoras, e no meio de tais situações 
que os pressionavam, geralmente até o desepero, eles tinham que ir até a presença 
de Deus e obter revelação. O Novo Testamento é o livro mais prático de todos, 
porque ele nasceu das situações de pressão. Podemos dizer que a revelação de Cristo 
nas emergencias é a forma de mantê-lo vivo. Você entende o que eu quero dizer.  

  
10.09.06  vns   Agora, então, por que o Senhor nos manteria em situações 

extremas, reais. O Senhor é contra nós nos lançarmos sobre linhas teóricas a respeito 
da verdade, nos lançarmos sobre linhas técnicas. Oh, vamos evitar a técnica como 
uma coisa em si mesma e reconhecer isto, que, embora o Novo Testamento tem em si 
uma técnica, nós não podemos simplesmente extrair essa técnica e aplicá-la. Temos 
que entrar nas situações do Novo Testamento, a fim de obter a revelação de Cristo  
para conhecer aquela situação. Assim, o caminho do Espírito Santo para conosco é nos 
trazer para dentro de situações e condições vivas, reais, de necessidades, nos quais 
somente um conhecimento novo do Senhor Jesus pode ser nossa libertação, nossa 
salvação, nossa vida, e então nos dar, não uma revelação da verdade, mas a 
revelação da Pessoa, um novo conhecimento da Pessoa, para que possamos ver Cristo 
de alguma maneira que supre a nossa necessidade. Não estamos desenhando sobre 
“uma coisa”, mas sobre “Ele”.  

Ele é a Palavra. “No princípio era o Verbo”, e o significado desta designação é 
exatamente essa, que Deus se fez inteligível para nós numa Pessoa, não num livro. 
Deus não escreveu primeiramente um livro, embora tenhamos a Bíblia. Deus escreveu 
uma Pessoa. Em um de seus panfletos, Dr. A.B. Simpson traz esta ilustração, ou 
ilustra isto dessa forma. Ele diz que em uma ocasião ele viu a escrita da Constituição 
dos Estados Unidos, e ela foi escrita num pergaminho. Ele estava próximo a ela, e 
podia ler todos os detalhes da Constituição. Mas, como ele ficou atras daquele 
pergaminho, alguns metros afastado, tudo o que ele podia ver era a cabeça de George 
Washington no pergaminho. Então chegou mais perto novamente e viu que a 
Constituição tinha sido  escrita numa variedade gráfica tal que pudesse assumer a 
forma da cabeça de George Washington. É isso. Deus tem escrito a revelação de Si 
mesmo, mas esta escrita está na Pessoa de Seu Filho, a Cabeça do Senhor Jesus, e 
você não pode ter a constituição do céu, exceto na Pessoa, e a constituição do céu é 
a Pessoa em forma do Filho de Deus.  

  



Isto é apenas uma afirmação de coisas. Eu acredito que você irá pegar o fato 
afirmado e ir ao Senhor Jesus com isto. Não peça por luz como uma coisa, peça pelo 
complete conhecimento do Senhor Jesus. Este é o caminho, pois este é a única forma  
viva de conhecê-lo: e lembre-se, Deus sempre mantém o conhecimento de Si mesmo 
em Cristo ligado à situações práticas. Nós temos que estar na situação. O Espírito 
Santo irá nos trazer, se estivermos em Suas mãos, para dentro de situações que 
exigirão um novo conhecimento do Senhor. Isso é um lado. O outro lado é que, se 
estivermos numa situação que é muito difícil, então estamos numa posição ideal para 
pedir a revelação do Senhor. 

Quero, por alguns minutos, insistir neste ponto: temos o Evangelho de João 
aberto diante de nós, no primeiro capítulo. E notem que Deus está aqui retornando 
em relação à plenitude de Seu plano para o Seu povo, e o significado é este: Cristo é 
a plenitude da vontade de Deus para nós, e o Espírito Santo (representado pelo anjo 
em Ezequiel), veio com o objetivo e propósito expresso de nos dar e nos guiar a cada 
detalhe de Cristo, para que tenhamos uma expressão abrangente e detalhada da 
vontade de Deus em Cristo. 

  
Agora perceba que em João 1 você tem a grande, nova e eterna apresentação: 

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus”.   Veja 
mais: “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós”.   Este é o plano Divino que veio 
da eternidade e que foi estabelecido entre nós de uma forma bem abrangente; todo o 
plano de Deus se resume em Seu Filho, o Eterno Propósito, e está centrado no meio 
dos homens na Pessoa de Cristo. E, então, você vai para o final do primeiro capítulo 
(e eu não estou abordando tudo o que há entre esses pontos) e tem por implicação 
algo que é muito maravilhoso, se você  reconhecer a sua significância. É a palavra 
dita a Natanael. É sempre interessante frisar que foi uma palavra dita a Natanael. 
Podemos perfeitamente concluir que esta palavra também fora dito a  Pedro, a Tiago 
ou João,  numa espécie de círculo mais íntimo. Mas, sendo Natanael, ele pertence a 
um círculo mais abrangente em relação a Cristo, e portanto aquilo que foi dito a ele  
também é dito a qualquer pessoa.  

“Você irá ver o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o 
Filho do Homem”.  

  
BETEL __ A CASA DE DEUS 
  
Por implicação somos instintivamente levados por essas palavras de volta ao 

Velho Testamento, para o livro de Gênesis, e Jacó imediatamente vem à vista, e nos 
lembramos dele  em seu caminho entre dois pontos, quer dizer entre dois lugares, 
entre o céu e a terra; nem totalmente a terra e nem totalmente o céu, mas um ponto 
intermediário. Aquela noite, naquele lugar intermediário, em um local ao ar livre, ele 
deitou dormiu; e, eis que uma escada colocada na terra, cujo topo alcançava no céu, 
pela qual os anjos subiam e desciam, e acima da escada estava o Senhor; e o Senhor 
falou a ele. E Jacó acordou do seu sono, e disse: Certamente o Senhor está neste 
lugar, e eu não sabia; este não outro lugar senão a casa de Deus! E ele chamou aquele 
lugar de “Betel”, ou a Casa de Deus. 

  
O Senhor Jesus apropriadamente se utilizou dessa passagem e  aplicou-a a Si 

mesmo, em Suas palavras a Natanael, e, com efeito ou por implicação, disse: Eu sou 
Betel, a Casa de Deus; eu sou aquele não é totalmente da terra, embora esteja sobre 
ela,  nem totalmente do céu, em minha condição atual, embora ligado a ele; estou 
aqui entre o céu e a terra, o ponto de encontro de Deus com o homem, a Casa de 
Deus, em Quem Deus fala, em Quem Deus se revela __ Ele fala em Sua Casa; Ele se 



revela em Sua Casa __ Eu sou a Casa de Deus: a comunicação de Deus com este 
mundo está em Mim, e somente em Mim: “ninguem vai ao Pai senão por Mim”. Ele 
poderia bem ter ditto, embora não esteja registrado: o Pai não vai a ninguem, mas 
somente a Mim. É exatamente esta Casa de Deus, como representada por Cristo, que 
é a nossa reflexão, que nos leva ao testemunho prático em batismo: Jesus __ a Casa 
de Deus. Sabemos, naturalmente, que qualquer outra casa na Bíblia é apenas uma 
ilustração de Jesus. Seja ela o tabernáculo no deserto, ou o templo de Salomão, ou 
qualquer templo subsequente que teve a pretensão de desempenhar a mesma função, 
ou qualquer outra coisa que, em termos mais espirituais no Novo Testamento é 
chamado de Igreja, não é outra coisa além de Cristo, mas é Cristo. No pensamento de 
Deus é apenas Cristo, e não há nada mais do que Cristo, e nada além de Cristo, que é 
a Igreja ou a Casa de Deus. 

    O ponto que sentimos que o Senhor está procurando enfatizar nessas 
meditações é como Ele tem unido todas as coisas de uma forma final, conclusiva e 
exclusivamente, ao Seu Filho, e que não há nada para se ter de Deus exceto Cristo, e 
é pelo Espírito Santo que Cristo é revelado em nossos corações. Assim, o Senhor 
Jesus, sendo a Casa de Deus, cumpre cada função que foi estabelecida por meio de 
um tipo, nessas outras casas terrestres.  

  
     Você começa com o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Em Cristo está o 

Santíssimo Lugar, onde Deus verdadeiramente e pessoalmente habita, e tem sua 
morada. Deus está em Cristo, e em nenhum outro lugar Ele habita da mesma forma. É 
claro que o Pai faz morada em nós. Mas, amado, há uma diferença. O fato de o Pai vir 
fazer morada em nós não nos constitui em muitos Cristos. Não somos moradas de Deus 
no mesmo sentido que o Filho é. A diferença veremos em seguida. A habitação de 
Deus em Cristo é única, e o Santíssimo Lugar está Nele apenas. 

  
     Nele está o oráculo; isto é, a voz, a voz que fala com autoridade, e esta  

autoridade é final. A autoridade final da voz de Deus está em Cristo, somente em 
Cristo. Os três discípulos estavam numa posição bastante exaltada, tanto em seus 
espíritos como em seus corpos, no Monte da Transfiguração. Foi uma experiência 
maravilhosa, um acontecimento espiritual tremendo. Porém mesmo assim, quando 
você está numa posição espiritual muito elevada e exaltada, repleta de aspirações e 
expressões  espirituais, você pode cometer os erros mais graves. Assim Pedro, com a 
melhor das intenções, com as intenções mais sublimes, disse: “Senhor, é bom 
estarmos aqui; se quiseres, farei aqui três tendas: uma para Ti, uma para Moisés e 
outra para Elias”. E, enquanto ele ainda falava, Deus se manifestou e não deixou nem 
que Pedro terminasse, e disse, __ enquanto Pedro ainda falava, a nuvem os encobriu, 
e veio uma voz do céu dizendo: “Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; 
ouçam a Ele.”  ‘Não comecem a dar expressões aos seus pensamentos e idéias aqui 
nesta posição: a palavra final de autoridade está Nele; calai-vos diante Dele’. Suas 
êxtases espirituais não têm lugar aqui; vocês não devem ser influenciados nem mesmo 
por seus sentimentos mais sublimes.’ A voz da autoridade de Deus em Cristo é a 
palavra final. Ela é o oráculo que está Nele. Esta voz é o oráculo que está Nele, como 
no antigo santuário. Assim, podemos percorrer todo aquele tabernáculo ou templo e 
considerar ponto por ponto, e veremos Cristo como o cumprimento de tudo aquilo, 
como a Casa de Deus, onde Deus é encontrado, e onde Deus se comunica. 

  
A CASA CORPORATIVA DE DEUS 
  
Agora, o que é a Casa de Deus em seu sentido mais amplo, em seu sentido 

corporativo ou coletivo?  Ela é, usando aquela maravilhosa frase com quase duas 



centenas de ocorrências no Novo Testamento, tudo aquilo que está representado por 
“em Cristo”. Se estamos na Casa de Deus, é somente porque estamos em Cristo. Estar 
em Cristo Jesus é estar na Casa de Deus, e não estar em Cristo significa  estar fora da 
Casa de Deus. Nós fomos trazidos para dentro Dele.  

  
Mas, estar em Cristo significa uma total exclusão de tudo aquilo que não é 

Cristo, e, numa meditação anterior,  esforçamo-nos para deixar algo bem claro,  isto 
é, a total e absoluta diferença entre Cristo e nós mesmos, até mesmo em comparação 
com o nosso melhor. Quão extremamente diferente Ele é do homem, até mesmo do 
melhor homem religioso; totalmente diferente em constituição, de modo que levaria 
a nós uma vida inteira, sob o ensino do Espírito Santo, para descobrir como somos 
diferentes de Cristo, e quão diferente Ele é de nós. Mas Deus tem colocado esta 
diferença desde o princípio. Ele não leva toda uma vida para descobri-la. Ele a 
conhece, e portanto, Ele tem  posto  a posição absoluta de Seu ponto de vista desde o 
início. Ele tem, em efeito, dito: A diferença entre você e Cristo é tão grande e 
absoluta que corresponde à largura e à profundidade de uma sepultura! É nada menos 
do que a morte total. E não há atalhos. A morte e a sepultura são o fim. De um lado, 
portanto, há o extremo daquilo que você é, e, se existe alguma coisa adiante, aquela 
morte deve ficar no meio, e qualquer coisa subsequente somente pode vir por meio 
da ressurreição: uma passagem para fora de você mesmo indo para dentro Dele, 
através da morte e da ressurreição. Assim que, nesta morte, você é tido como saindo 
do estado do qual você se encontra, até mesmo do seu melhor, e passando para o 
estado daquilo que Ele é. A morte de uma sepultura e está entre você e Ele, e não há 
uma passagem alternativa. É um final. Entrar na Casa de Deus significa isto.  

  
O ALTAR 
  
Assim você nota, voltando a João 1, que a verdade está aqui estabelecida de 

uma forma representativa. Ela é desenvolvida mais  clara e totalmente mais tarde, 
quando o Espírito Santo é enviado para este propósito __ Ele veio para tomar aquilo 
que Cristo havia dito e  levá-lo até o seu último termo. __ mas em João 1, muito 
antes de você chegar à Casa de Deus, você tem esta palavra reiterada, “Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”. Antes de você chegar à Casa de 
Deus, você tem que ir ao altar. É dessa forma que está colocada no tabernáculo e no 
templo. Você jamais poderá entrar no santuário, no interior da Casa de Deus, sem 
que antes tenha ido ao altar. O Cordeiro, o Cordeiro de Deus, e o altar, se opõem e 
bloqueiam o seu caminho para o santuário, e aquele cordeiro fala dessa morte em 
nosso lugar, de nosso substituto. Primeiramente somos identificados com Cristo em 
Sua morte; a Sua morte é a nossa morte. Então, por causa de Seu precioso sangue, 
que é derramado por todo o caminho, do altar até o Santo dos Santos, por causa 
desse precioso sangue é que existe um caminho de vida.  É o Seu sangue, e não o 
nosso; não é a nossa vida remediada; não é a nossa vida aperfeiçoada; não é a nossa 
vida, absolutamente, mas a Dele. É Cristo e somente pela vida de Cristo que 
chegamos na presença de Deus.  

  
Nenhum Sumo Sacerdote ousaria entrar na presença de Deus, a não ser por 

meio do sangue precioso, o sangue do Cordeiro, o sangue do altar. Eis o Cordeiro! Ele 
se atravessa no meio do caminho para a Casa de Deus; é um julgamento de morte 
para aquilo que somos. Bem, essas são algumas informações a partir das quais  você 
poderá receber muito mais, eu espero, do que eu sou capaz de falar. Mas, o que está 
particularmente em vista neste momento é o assunto de estar em Cristo, e 
consequentemente estar na Casa de Deus. A Casa de Deus é Cristo, e, se falarmos da 



Casa de Deus como sendo uma coisa corporativa ou coletiva na qual estamos, é 
somente porque estamos em Cristo. Aqueles que estão em Cristo estão na Casa de 
Deus, e estão na Casa de Deus por meio de sua união com Ele. Eles chegaram ao lugar 
onde Deus está, e onde Deus fala; onde Deus é conhecido, e onde a autoridade de 
Deus está absolutamente em Cristo, e somos levados em pensamento para 
Colossenses, para a palavra de Paulo __ “Ele é a cabeça da igreja” Vemos o Corpo e 
sua Cabeça. A liderança de Cristo significa que a autoridade de Deus foi concedida a 
Ele, para governo. 

  
 BATISMO 
 Agora você vê duas coisas. Há o primeiro passo em direção à Casa de Deus, 

principalmente: o altar, a morte, e é isto o que o batismo representa. Tomamos o 
nosso lugar em Cristo, que nos representa, como sendo o fim de tudo aquilo que 
somos. Não são apenas os nossos pecados que são removidos, mas a nossa própria 
pessoa, pois somos totalmente diferentes de Cristo. Do ponto de vista de Deus, isto 
significa o nosso fim. Vamos entender isso. Na morte de Cristo, Deus trouxe um fim 
para nós, para a nossa vida natural. Na ressurreição de Cristo, e na nossa união a Ele, 
do ponto de vista de Deus, não somos mais nós que vivemos, mas é somente Cristo 
quem vive, e a obra do Espírito Santo em nós é a de fazer com que aquilo que foi 
estabelecido como propósito seja real em nós. Nós não temos que morrer; nós já 
estamos mortos. O que temos que fazer é apenas aceitar a nossa morte. Se falharmos  
em entender isso, estaremos o tempo todo resistindo em trazer a nós mesmos para a  
morte. É uma posição tomada que foi estabelecida e fixada por Deus, no que diz 
respeito a nós. Este é o significado de se considerar morto. É assumindo o lugar que 
Deus nos indicou, posicionando-nos nele e dizendo: Eu aceito a posição que Deus fixou 
para mim mesmo; a obra do Espírito Santo é fazer o restante, mas eu aceito o fim. Se 
você e eu chegarmos a um lugar onde podemos escapar da obra do Espírito em nós, o 
que estamos fazendo é algo mais do que simplesmente se recusar em prosseguir. 
Estaremos recusando a aceitar a posição original, e isto é muito mais grave. 
Realmente é o reverso da posição que uma vez tomamos Nele. 

  
Bem, agora, o batismo é o altar onde Deus nos considera como mortos em 

Cristo, e nós simplesmente entramos e dizemos: Esta posição que Deus estabeleceu 
pra  mim é a posição que eu agora aceito, e testifico aqui, desta maneira, que aceito 
esta posição de Deus para mim, principalmente que na cruz eu fui levado a um fim. O 
Senhor Jesus tomou este caminho, e estabeleceu o batismo desde o princípio de Sua 
vida pública, e, sob a unção do Espírito, a partir daquele momento, Ele 
absolutamente se recusou a ouvir a Sua própria mente, separada de Deus; se recusou  
a ficar de qualquer forma influenciado por Sua própria humanidade, mesmo sendo ela 
sem pecado, mas separado de Deus. Ao longo de todo o caminho, Ele estava sendo 
governado pela Unção; naquilo que Ele dizia, o que Ele fazia, o que Ele se recusava a 
fazer, onde Ele ia, e quando Ele ia; e rejeitou qualquer outra influência, mesmo que 
viesse dos discípulos, ou do Maligno, ou de qualquer outra direção. Sua atitude era, 
Pai, o que Tu pensas sobre isso? O que Tu queres? É esta a Tua hora? Ele estava 
dizendo, em efeito, o tempo todo: Não a minha vontade, mas a Tua; não os meus 
julgamentos, mas os Teus; não os meus sentimentos, mas o que Tu sentes a respeito! 
Ele tinha morrido, efetivamente. Seu batismo significou isto para Ele, e essa é a nossa 
posição.  

  
21.09.06   Eu dizia que, no lado da ressurreição, o Governo de Cristo sob a 

Unção se torna, ou deve se tornar o fator dominante na vida do cristão, e a imposição 
de mãos sobre a cabeça é simplesmente uma declaração de que esta pessoa está sob 



o Governo; de que esta cabeça está debaixo de uma outra Cabeça; de que esta 
cabeça está sujeita à uma Cabeça maior. Até então esta  cabeça governava a si 
mesma, mas  agora não mais; ela está sujeita a uma outra Cabeça. Esta pessoa é 
trazida para debaixo do governo de Cristo, que é a Cabeça na Unção. E o Espírito 
atestou isso nos primeiros dias; o Espírito veio sobre aquelas pessoas, declarando que 
elas estavam na Casa de Deus, onde a Unção está, que estavam sob o governo do 
Cabeça da Casa. 

  
O espírito disso tudo encontra expressão naquela palavra na Carta aos Hebreus: 

“Mas Cristo, como Filho, sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós”. (3.6) Eu penso 
que é desnecessário falar mais alguma coisa. Nós estamos indo pelo caminho da 
revelação celestial de Cristo; e, no batismo, nós tomamos a posição de aceitar a 
posição de Deus, no que diz respeito a nós, principalmente, que isso significa o nosso 
fim! Se no futuro, aquilo que somos em nós mesmos procurar afirmar-se a si mesmo, 
devemos reverter  isso e dizer: “Nós já dissemos de uma vez por todas __ é o fim de 
nós!” Mantenha a sua attitude em direção a posição de Deus. 

  
Após isso,  a reunião ao redor e a imposição de mãos dos membros 

representantes do Corpo é um simples testemunho do fato de que em Cristo tais 
pessoas estão na Casa de Deus, sob o governo de Cristo através da Unção, e que o Seu 
Governo nos constitui um só Nele. Que o Senhor possa fazer com que tudo isso seja 
uma realidade em todos nós; uma realidade viva, para que realmente  cheguemos a 
Betel e possamos dizer: O Senhor está neste lugar. Eu estou onde o Senhor está: esta 
é a Casa de Deus! E isto simplesmente significa um conhecimento vivo daquilo que 
significa estar em Cristo, debaixo de Seu Governo e Unção. 

  
 Capítulo 5 _ A Luz da Vida                    22.09.06              
  
“E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente; e a sua voz 

era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. E a glória 
do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta oriental. E levantou-me o Espírito, 
e me levou ao átrio interior; e eis que a glória do Senhor encheu o templo.” (Eze. 
43.2, 4-5) 

 “Então me levou pelo caminho da porta do norte, diante do templo; e olhei, e 
eis que a glória do Senhor encheu o templo do Senhor; pelo que caí com o rosto em 
terra.” (Eze.44.4) 

  
 “Depois disso me fez voltar à entrada do templo; e eis que saíam umas águas 

por debaixo do limiar do templo, para o oriente; pois a frente do templo dava para o 
oriente; e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar.” (Eze. 
47.1) 

  
 “Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens;” (João 1.4) 
  
“Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me 

segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida.” (Jo.8.12) 
  
“Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não 

nascer de novo, não pode ver o reino de Deus”. (Jo.3.3) 
  
“Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.” (Jo.9.5) 
  



“Ora, entre os que tinham subido a adorar na festa havia alguns gregos.Estes, 
pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: 
Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e então André e Felipe 
foram dizê-lo a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o 
Filho do homem. Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo caindo na terra 
não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto.” (Jo.12.20-24) 

  
“Eu, que sou a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não 

permaneça nas trevas.” (Jo.12.46) 
  
 “nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para 

que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de 
Deus.” (2Cor.4.4) 

  
“para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito 

de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele; sendo iluminados os olhos 
do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as 
riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder 
para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder,” (Efé.1.17-
19)  

  
23.09.06   A Luz da Vida! Antes de fazer uma consideração mais exata sobre 

este assunto da luz da vida, posso fazer uma pergunta bem simples, mas direta? 
Podemos nós dizer com verdade que estamos realmente desejosos em estar no 
propósito de Deus; em saber que propósito é esse, e ser achado dentro dele? Tudo 
depende disso: se nós temos esse desejo. É uma assunto prático. Este assunto tem 
que nos envolver a ponto de ficarmos interessados  realmente nele, em querermos 
aumentar nosso conhecimento a respeito das coisas espirituais.  

Ao olharmos para dentro de nossos corações neste momento _ e devemos fazer  
isso mesmo, cada um de nós _ será que poderemos dizer que existe um genuino e 
forte desejo em estar dentro desse propósito, o grande e eterno propósito de Deus? 
Estamos nós preparados para nos comprometermos com o Senhor em relação a isso, 
numa transação final, por entendermos agora que Ele não irá fazer nada até que 
estejamos realmente desejosos em abraçar o Seu eterno propósito, custe o que 
custar? Como povo de Deus, estamos nós prontos para enfrentar isso, e tomarmos 
nossa posição com Deus? Eu sei que alguns de vocês já estão lá, e que para vocês não 
há necessidade de se exercitar muito sobre esta questão, mas é bem provável que 
haja alguns que têm aceitado as coisas teoricamente ou supostamente. Quero dizer, 
eles são cristãos, são crentes, pertencem ao Senhor, são salvos, colocaram sua fé em 
Cristo, têm tido um relacionamento com instituições cristãs, e muitas coisas desse 
tipo por longo tempo, talvez desde a infância.  

É para os tais que faço este apelo de início. Aqui na Palavra de Deus aquela 
mesma frase é usada repetidamente _ “de acordo com o Seu propósito eterno que 
propôs em Cristo Jesus antes que o mundo existisse”. É este propósito que está em 
primeiro lugar em nosso horizonte, ou este propósito é algo remoto, obscuro, 
Escondido? Eu chamo a atenção para  isto, porque devemos ter algo onde possamos 
trabalhar. Deus deve ter algo sobre o qual trabalhar, e, se esta for a posição, então 
podemos prosseguir, e haverá um alargamento da revelação para esse propósito  e 
direção. Mas, a nenos que tenhamos uma attitude e posição muito positiva  a esse 
respeito, você irá ouvir um monte de coisas sendo ditas, e serão ditas mais ou menos 
por sua causa. 

  



 O PROPÓSITO DE DEUS                      24.09.06            
  
Bem, agora, considerando que haja tal desejo, pelo menos em uma certa 

medida, que nos justifique continuar, perguntamos: Qual é o propósito de Deus? E eu 
penso que isso pode ser colocado de uma maneira entre outras: Podemos dizer que o 
propósito de Deus é que haja um tempo quando Ele terá um instrumento no qual e 
através do qual a Sua glória possa brilhar para este universo. Vemos que isso é claro 
no caso da Nova Jerusalem, que desce do céu, da parte de Deus, tendo a glória de 
Deus; seu brilho é como a pedra mais preciosas, como a pedra de jaspe, clara como 
crystal. “Tendo a glória de Deus!” Isto é o que Deus tem planejado para o Seu povo; 
para ser, num sentido espiritual, no  Seu universo de inteligências espirituais o que o 
sol é para este universo; para que as nações caminhem na Sua luz; e isto significa 
dizer que a vontade de Deus é ter um povo cheio de luz, “a luz do conhecimento da 
glória de Deus”. Este é o plano, e Deus começa a se mover nesta direção no exato 
momento em que cada um de seus filhos nasce do alto, pois esse mesmo nascimento, 
que é um novo nascimento do alto, significa o afastamento da escuridão e o romper 
da luz. Durante todo o nosso caminho na Escola de Cristo, o Espírito Santo está 
engajado nisso, em nos levar  cada vez  mais para a luz, “do conhecimento da glória 
de Deus na face de Jesus Cristo”; que isso possa ser verdade em nosso caso: “ a 
vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia 
perfeito” (meio-dia) (Prov.4.18) Muitas pessoas têm pensado __ e, pensando assim, 
têm ficado desapontadas __ que isso significa que a coisa vai ficando cada vez mais 
fácil, mais alegre, e mais agradável na medida em que prosseguimos. 

  
Mas não funciona dessa forma. Não vejo isso como verdade nas circunstâncias e 

condições exteriores dos santos de todos os lugares e em todos os tempos. Para eles o 
caminho o caminho não fica cada vez mais agradável exteriormente. Mas, se 
estivermos realmente nos movendo sob o governo do Espírito Santo, podemos dizer 
com toda certeza, que interiormente a luz vai crescendo. O caminho vai ficando mais 
e mais agradável; cada vez mais vamos enxergando. Este é o propósito de Deus; antes 
que o tempo chegue, quando não houver mais qualquer escuridão, nem sombra, nem 
neblina, mas apenas luz, perfeita luz. Nós não veremos mais através de um vidro 
opaco, mas face a face; nós conheceremos da mesma forma como somos conhecidos. 
Este é o propósito de Deus. Isso não interessa a você? Você  deseja isso?  Mas  isso 
envolve crise e é também um processo na vida espiritual, com um climax glorioso no 
arrebatamento. O que eu estou especialmente envolvido agora é com esse processo. 
Lemos em Ezequiel sobre a glória do Senhor vindo e enchendo a Casa, e temos visto 
em meditações anteriores que o Senhor Jesus é esta Casa. Ele é a grande Betel de 
Deus sobre a qual os anjos sobem e descem, onde Deus é achado, onde Deus fala (o 
local do oráculo), onde está a autoridade Divina, e a palavra final. Ele é a Casa, e a 
glória do Senhor está Nele, a luz de Deus está Nele. 

  
O LUGAR DA GLÓRIA DO  SHEKINAH      25.09.06              
  
Olhando para o passado, para o tabernáculo, ou para o antigo templo, onde a 

glória do Shekinah aparecia, fazemos a observação de que aquela luz, aquela glória 
que unia o céu e a terra como uma escada, se manifestava no interior do Santo dos 
Santos. Você sabe que no Santo dos Santos, tudo estava coberto por uma cortina ao 
redor e por cima, que excluía a menor pontinha de luz natural, de tal modo que, se 
alguem entrasse ali sem o Shekenah, encontraria escuridão total, sem qualquer luz; 
mas, se entrasse ali quando vinha o Shekenah, encontraria plena luz; era uma luz 
totalmente divina, uma luz celestial, a luz de Deus. E aquele lugar, o Santo dos 



Santos, representa a vida interior do Senhor Jesus, o Seu Espírito, onde Deus é 
encontrado, a luz do céu, a luz de Deus Nele. O Seu Espírito é o Santo dos Santos, a 
Casa Santa de Deus, e foi lá, no Santo dos Santos, onde a luz da glória estava, que 
Deus disse que Ele iria falar com o Seu povo, através dos seus representantes. “E ali 
virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins (que 
estão sobre a arca do testemunho), tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel.” 
Êxo.25.22 O lugar da comunhão _ “Virei a ti”. “comunhão”  Que palavra amável _  
Não há nada de severo, de terrível e assustador nessa palavra. “Terei comunhão 
contigo”. É um lugar onde Deus fala; na comunhão Deus se faz conhecido. É chamado 
de o lugar do oráculo, o lugar de onde Deus fala; e isto é o Propiciatório, o lugar da 
Misericórdia, e tudo isso representa o Senhor Jesus. Ele, como temos dito, foi posto 
por Deus como o propiciatório (Rom.3.25), e Nele Deus se comunica com o Seu povo. 
Nele Deus fala para e com o Seu povo. 

  
A  ênfase deve estar na expressão “Nele”, pois não há comunhão com Deus, 

nem comunhão de Deus, não há palavra a ser ouvida, nem lugar de encontro 
absolutamente, exceto em Cristo. Seria um lugar de morte e destruição para o 
homem natural; eis aí a razão das sérias recomendações que foram dadas sobre entrar 
naquele lugar sem o devido equipamento, aquele simbólico equipamento que falava 
do homem natural tendo sido completamente coberto e revestido por um outro 
Homem Celestial, com vestes celestiais, as vestes da justiça. Somente assim seria 
possível entrar naquele lugar: do contrário “o homem seria morto…”   

26.09.06    Se você quiser saber exatamente como isto funciona, venha para o 
Novo Testamento e tome a história da viagem de Saulo de Tarsis para Damasco. Ele 
diz: “Ao meio-dia, vi no caminho uma luz do céu, mais brilhante que a luz do sol… E 
quando todos nós caimos por terra, ouvi uma voz que dizia para mim… Saulo, Saulo, 
por que me persegues?” Então você se lembra como eles o levantaram e o conduziram 
para a cidade, porque ele perdera a visão. Pela misericórdia de Deus, ele ficou sem 
enxergar por apenas três dias e três noites. Deus  comissionou Ananias par ir  visitar  
aquele homem cego, e dizer a ele: “Jesus, que apareceu a você no caminho no qual 
viestes, enviou-me para que você pudesse receber a visão”. Saulo de Tarsus, por 
outro lado,  poderia ter sido um homem cego até o fim de sua vida. Este é o efeito do 
encontro de um homem natural com a glória de Deus na face de Jesus Cristo. É 
destruição. Não há lugar para o homem natural na presença da luz; seria morte. Mas 
em João 8 temos as seguintes palavras: “a Luz da vida”, contra a escuridão da morte. 
Bem, em Jesus Cristo o homem natural é considerado como tendo sido inteiramente 
colocado à parte. Não há lugar para ele lá.   

  
NÃO HÁ LUGAR PARA O HOMEM NATURAL 
  
Isto significa que o homem natural não pode vir para a luz, nem pode vir para o 

grande propósito de Deus e ser achado naquela Casa cheia da glória de Deus, aquele 
instrumento através da qual Ele irá manifestar a Sua glória ao Universo. O homem 
natural não pode entrar lá: e quando falamos sobre o homem natural, não estamos 
apenas ao não salvo, isto é, o homem que que ainda não veio ao Senhor Jesus. 
Estamos falando do homem que  Deus considera como um ser  posto completamente à 
parte. O Apóstolo Paulo tinha que falar aos cristãos de Corinto dessa maneira. Eles 
eram pessoas convertidas, salvas, mas estavam seduzidos pela sabedoria e pelo poder 
deste mundo; isto é, pela sabedoria natural, conhecimento, e pela força que dela 
procede, e a disposição e a inclinação deles era tentar segurar as coisas divinas e 
analisá-las, investigá-las e examiná-las através da sabedoria e do  conhecimento 
natural, da filosofia e sabedoria deste mundo. Assim, eles estavam trazendo o homem 



natural  para suportar as coisas divinas, e o apóstolo Paulo escreveu a eles, e, na 
própria linguagem deles ele disse: ‘Ora, o homem natural não aceita as coisas do 
Espírito de Deus, porque para ele são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se 
discernem espiritualmente.’  O homem de ‘psiquê’, isto é, o homem natural. A mais 
nova de nossas ciências é a Psicologia, a ciência da alma: e o que é Psicologia? Ela 
tem a ver com a mente do homem; é a ciência da mente do homem; e aqui está a 
palavra agora _ Estou parafraseando isto porque isto é exatamente o que ela 
significa. Agora, a ciência da mente jamais poderá receber as coisas do Espírito de 
Deus, nem pode ela conhecê-las. Este homem é muito inteligente, muito intelectual, 
muito bem treinado, com todos os seus sentidos naturais trazidos ao mais alto estado 
de desenvolvimento e perfeição, contudo este homem está incapacitado em relação 
as coisas de Deus.  Porque o primeiro vislumbre do conhecimento de Deus é um 
milagre que precisa ser realizado, através do qual é dada luz aos olhos cegos que 
nunca enxergaram, e através do qual a luz vem como um raio feixe de revelação, pelo 
que pode-se dizer: ‘Bem-aventurado és tu ... pois não foi carne nem sangue quem te 
revelou, mas meu Pai que está no céu.” 

Esta é uma afirmação de um fato tremendo. Cada ponto de luz real que está na 
direção daquela última efulgência, a revelação da glória de Deus em nós e através de 
nós, cada ponto dessa luz está em Cristo Jesus, e somente pode ser obtida Nele, 
desde que o homem natural  seja posto totalmente de lado, e um novo homem seja 
trazido à existência, com uma novas faculdades espirituais: tanto que foi dito a 
Nicodemos, o melhor produto da escola religiosa daqueles dias e de seu mundo: 
“Aquele que não nascer de novo não pode ver...” Ele não pode ver. Bem, isto 
significa que, para que possamos conhecer até mesmo as primeiras letras do alfabeto 
Divino, devemos estar em Cristo, e tudo o mais é uma questão de aprender Cristo, 
saber o que significa estar em Cristo. 

   
COMO CONSEGUIMOS A LUZ DA VIDA        27.09.06           
  
(a) UMA CRISE 
  
Isto nos traz para a pergunta: Qual é o caminho para ir a Cristo, ou, como obter 

a luz da vida? Bem, a resposta é, naturalmente, de maneira suscinta, para ter a luz 
temos que ter a vida. Esta luz é a luz da vida. É o produto da vida. Toda luz Divina, a 
verdadeira luz que vem de Deus, é uma luz viva. E como obter esta luz da vida?  

  
Temos essas duas coisas trazidas bem diante de nós no Evangelho de João, 

principalmente, Cristo em nós, e nós em Cristo. O Senhor nos tem dado uma Linda 
ilustração do que isso significa, e esta ilustração nós temos lido no capítulo 12. O que 
significa estar em Cristo? O que significa estar na vida e na luz? Bem, aqui está a 
resposta. Existe vida naquele grão de trigo, mas esta vida está num único grão. Como 
fazer para que a vida seja transmitida para outros grãos, de modo que venham a 
encher  toda a terra?  Bem, o Senhor responde: coloque esse grão na terra: deixe-o 
cair na terra e morrer; deixe-o cair dentro da terra escura, e deixe a terra encobri-lo. 
O que acontece?  O grão começa imediatamente a se desintegrar, a se desmanchar, a 
se render, em relação a sua própria vida individual e pessoal. Logo suge um  broto  da 
terra, que vira um talo, e finalmente surge uma espiga de grãos de trigo; e, se eu 
pudesse ver a vida e olhasse para aqueles grãos de trigos, veria que a vida que estava 
naquele único grão agora está em cada um dos demais grãos. Então eu ceifo aquela 
espiga, que pode conter uma centena de grãos, e eu obtenho dez mil; ceifo as espigas 
novamente, e elas se multiplicam centenas de vezes, e assim acontece até que 
encham toda a terra; e, se eu pudesse  olhar através de uma lente magnífica para 



cada um daqueles milhões e milhões de grãos, se a vida fosse alguma que se pudesse 
ver, veria eu que aquela mesma vida original era a mesma vida de cada um daqueles 
grãos. Aqui está a resposta. 

  
Como esta vida entra em nós, esta luz da vida? O Senhor Jesus diz que a morte 

deve ocorrer;  a morte para o que nós somos em nós mesmos; a morte para a nossa 
própria vida; a morte para uma vida separada da Vida Dele. Devemos ir com Ele para 
a morte, e lá, sob a ação do Espírito de Deus, unidos com o Cristo sepultado, há uma 
transmissão da Vida Dele para a nossa, e Ele, surge, então, não mais meramente 
como um único grão de trigo, mas multiplicado em cada um de nós. É o milagre que 
se sucede a cada ano, no terreno natural, e é justamente o princípio pelo qual o 
Senhor entra em nós. Por aí você vê a necessidade de que a nossa vida separada da 
Dele morra; a necessidade de permitirmos que a nossa vida vá embora, 
absolutamente. Esta é a crise que ocorre no início; uma crise real. Mais cedo ou mais 
tarde, essa crise tem que acontecer. 

  
Alguns podem dizer: Eu ainda não tive essa crise. Para mim, tornar-se um 

cristão foi uma coisa muito simples. Como uma criança, eu era apenas ensinada, ou, 
em algum tempo eu simplesmente expressava minha fé pessoal no Senhor Jesus de 
alguma forma, e, a partir daquela hora, eu passei a pertencer ao Senhor. Eu sou um 
cristão! Está você se movendo na crescente plenitude da revelação do Senhor Jesus? 
Tem você um céu aberto? Está Deus se revelando em Cristo para você em toda 
plenitude? Eu não estou dizendo que você não pertence ao Senhor Jesus, mas estou 
dizendo que a base inalterável de um céu aberto é a sepultura, é uma crise à qual 
você chega ao fim de sua própria vida egoísta. É a crise da real idendificação 
experimental com Cristo em Sua morte, não agora por seus pecados, mas por você. O 
seu céu aberto depende disso. É uma crise. E assim, não com uma ou duas, mas com 
muitas, este tem sido o caminho. A verdade é esta, que aquelas pessoas (de Corinto) 
eram filhas do Senhor; elas conheciam a Cristo, eram salvas; elas não tinham dúvida 
disso; mas, então, o tempo chegou quando o Senhor, a Luz da Vida, mostrou a elas 
que Ele não apenas morreu para levar seus pecados em Seu corpo, mas Ele mesmo as 
representou na totalidade de suas vidas naturais, para colocar essa vida natural de 
lado. Era o homem, e não apenas os seus pecados, que foi para a cruz. Aquele homem 
é você; sou eu; e muitos, após anos de cristãos, têm chegado a essa tremenda crise 
de identificação com Cristo, tanto homens, como mulheres,  tudo aquilo que somos 
em nossa vida natural. Muitos têm chegado a esta crise, e a partir desse momento 
tudo tem ficado numa escala mais vasta do que antes na vida cristã. Tem havido o 
céu aberto, o anlargamento da visão, a luz da vida de um modo muito maior. Aquela 
crise acontece na vida de todos nós. Se você ainda não a teve, pergunte ao Senhor 
sobre isso. Mas preste atenção, se você vai ter essa experiência com o Senhor, você 
está pedindo por problemas; porque, como foi dito anteriormente, este homem 
natural é difícil de morrer; ele resiste com tenacidade; ele não gosta de ser posto de 
lado. Olhe para o grão de trigo. Quando ele cai na terra, observe o que acontece a 
ele. Você acha que é uma coisa agradável? O que acontece? Ele perde a sua própria 
identidade. Você não consegue reconhecê-lo. Pegue-o e dê uma olhada nele. Será 
este aquele lindo pequeno grão de trigo que eu joguei no solo? Em que coisa horrível 
ele se transformou! Perdeu completamente a sua própria identidade; perdeu sua 
própria consistência; tudo está caindo aos pedaços. Que horrível! Sim, é isso o que a 
morte faz. Esta morte de Cristo, ao ser trazida em nós põe fim à nossa própria vida 
natural. Ela a remove, a põe em pedaços, tira toda a sua beleza. Começamos a 
descobrir que, afinal de contas, não há nada em nós, mas somente corrupção. Esta é 
a verdade. Ao cair aos pedaços, perdemos toda aquela beleza que havia, do ponto de 



vista natural, talvez, da forma como os homens a vê. Não é uma coisa agradável cair 
no chão e morrer. Mas é isso o que acontece.  

“Mas se morrer…” “Se morrermos com Cristo, cremos que com Ele viveremos”. 
(Rom.6.8) Iremos compartilhar a Sua Vida, ganhar uma nova vida, e, então, uma nova 
forma é dada, uma nova vida; não a nossa, mas Ele. É uma crise. Eu insisto com você 
para que tenha experiências reais com o Senhor sobre esse assunto. E, se você tiver, 
espere pelo que eu disse, espere que você irá cair aos pedaços, espere que a sua 
beleza, que você achava que tinha,  será completamente desfigurada; espere 
descobrir que você possui uma corrupção ainda maior do que pensava; espere que o 
Senhor irá trazer você à um lugar onde você vai chorar, lamentar e  será levado à 
destruição. Mas eis que a benção virá disso é que _ O Senhor, a melhor coisa que pode 
tme acontecer é que irei morrer! E o Senhor irá dizer: É para isso mesmo que eu  
estou trabalhando; eu não posso glorificar essa corrupção. “Isto que é corruptível 
deve ser revestido da incorrupção” (1Cor. 15.53)  e esta incorrupção é o germe 
daquela vida Divina na semente que gera sua própria vida, a qual é transmitida Dele. 
Ele vai produzir em nós um glorioso  corpo como o de Cristo. Isto está muito profundo 
e muito lá na frente, mas o nosso ponto é que tem que haver essa crise, se estamos 
indo para a glória. 

  
 (b) O PROCESSO              29.09.06           
  
Então, haverá um processo. O Senhor Jesus disse: “Se alguém quiser vir após 

mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diária, e me siga”. E assim dizendo, Ele 
estava corretíssimo. Que a Cruz é algo que se experimenta de uma vez por todas é 
verdade, como a crise que falamos anteriormente: ‘Senhor, eu aceito de uma vez 
para sempre aquilo que a Cruz significa!’ Mas nós vamos descobrir que, após a crise, 
dia após dia temos que estar presos na Cruz, e a Cruz opera  nessas  aflições e 
sofrimentos, as quais  o Senhor permite que venham sobre o Seu povo. Em Seu 
Supremo poder Ele tem colocado você em certas situações difíceis: uma dificuldade 
no lar, no serviço, no corpo físico, uma situação difícil com uma finalidade. Amado, 
este é o duro trabalho da Cruz em nossa experiência, a fim de preparar um caminho 
para o Senhor, para que Ele tenha um lugar mais amplo. A Cruz vai abrir um caminho 
para a paciência de Cristo, para a Sua  resistência, para o Seu amor. Ela vai abrir um 
caminho para Ele: e você não deve  se ajoelhar todas as manhãs e dizer, ‘Oh, Senhor, 
tira-me desse lar; tira-me desse emprego; tira-me dessa dificuldade!’ Você deve 
dizer: ‘Senhor, se isto for a operação da Cruz em mim para o dia de hoje, eu aceito. 
Enfrentando a situação desta maneira, você encontrará força, vitória, a cooperação 
do Senhor; e há fruto e não sequidão. É neste sentido que o Senhor estava se 
referindo em fazer da Cruz uma experiência diária. “Aquele que não tomar a sua 
cruz, e não vir após mim, não pode ser meu discípulo” _ou seja,  alguém que está 
aprendendo a Mim! Assim, aceitar a dificuldade, seja ela qual for, dia após dia, é o 
caminho no qual eu aprendo a Cristo, e esse é o processo da luz, da luz da vida. Você 
e eu jamais podemos ver e conhecer separados da Cruz. A Cruz tem que abrir o 
terreno desta vida natural. O Senhor sabe o que nós faríamos caso Ele tirasse a Cruz 
de nós. E eu até imagino o que nós faríamos. 

  
Este  pode não ser a mais recente fraseologia do Novo Testamento, ou forma 

de expressar, para falar da nossa cruz diária, do tomar a cruz diária. O princípio pode 
mais precisamente  ser este: de que  é a Cruz que é dada a Ele que se torna minha 
diariamente. Isto pode estar correto, porém somente funciona da forma como 
falamos. Se o Senhor tirasse aquilo que é a expressão da Cruz para nós no dia a dia, 
removendo-o dos nossos ombros, isso não seria bom para nós. Iria abrir 



imediatamente uma porta para o crescimento da vida natural. Você pode ver isso 
quando as pessoas conseguem um pouquinho de alívio nas lutas. Como elas se utilizam 
de suas próprias forças e influências! Elas se apoiam em suas próprias amuletas; elas 
olham para você com ar de superioridade; você está errado e elas estão certas. 
Orgulhosas, auto-suficientes, tudo vem à tona. Bem, então, o que falar de Paulo? Eu 
olho para Paulo como um gigante, espiritualmente. Perto daquele homem nós somos 
bebês espirituais, e mesmo assim, Paulo, sendo o gigante espiritual que era, 
humildemente confessou que o Senhor lhe enviou um mensageiro de Satanás, para 
esmurrá-lo, um espinho em sua carne, para que ele não se exaltasse além da medida. 
Sim, gigantes espirituais podem se exaltar, se o Senhor não olhar para isso e tomar as 
devidas precauções, e, a fim de manter o caminho daquela grande revelação aberta e 
clara, para que cresça mais e mais, o Senhor disse: ‘Paulo, Eu preciso mantê-lo 
humilhado, sob muita limitação; é a única forma; senão você começa a se levantar, 
limitando a luz, prejudicando a revelação.’ 

  
Bem, aí está o princípio. A luz da vida. Este é o Seu princípio; e mais uma vez o 

apóstolo diz: “Levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus, para que a Sua 
vida se manifeste em nosso corpo mortal”. (2Cor.4.10)  

Sua Vida é o que precisamos, e junto com a Vida vem a luz. É a luz pela Vida. 
Não há outra luz Divina, apenas aquela que vem da Vida de Cristo em nós, e é a Sua 
morte provocada em nós que abre o caminho para a Sua Vida. Eu devo permanecer lá 
(na Cruz). Veja novamente o propósito de Deus: a luz, a glória, a plenitude. Tudo está 
em Cristo. A medida da luz, a medida da glória, vai ser a medida de Cristo, e a 
medida de Cristo vai depender inteiramente de qual espaço o Senhor pode encontrar 
para Ele mesmo em nós; e, para que exista espaço para Ele, devemos chegar a um 
ponto onde  a nossa vida própria seja totalmente desprezada, e isso leva uma vida 
toda. Mas, louvado seja Deus, haverá um ápice glorioso, quando Ele voltar, para ser 
glorificado nos Seus santos, e para ser admirado por todos os que crêem. Admirado! 
Tendo a glória de Deus! Oh, que um pouco da luz daquela glória possa cair em nossos 
corações hoje, para nos encorajar e nos confortar em nosso caminhar, para fortalecer 
os nossos corações em continuar no conhecimento de Seu Filho, por causa do Seu 
nome. 

  
Capítulo 6 _ Um Céu Aberto 
  
Temos sido levados a pensar, nessas meditações, sobre estar na Escola de 

Cristo, onde toda  aprendizagem, instrução e disciplina visa conhecer Cristo, aprender 
Cristo; não aprender sobre Cristo, mas aprender Cristo. Este é o ponto de maior 
dificuldade em tentar tornar as coisas claras e planas. Poderíamos tomar tudo que há 
sobre Cristo como uma doutrina, como um ensino, mas isso não é o que buscamos. 
Isto não é o que o Senhor procura. Mas é a própria pessoa de Cristo. Ele mesmo é  a 
viva e pessoal corporificação, a personificação de toda verdade, de toda vida, e o 
propósito e a vontade do Senhor para nós não é  que conheçamos a verdade em seus 
múltiplos aspectos, mas que conheçamos a Pessoa viva, de uma maneira viva, e que 
essa Pessoa seja revelada a nós, e que sejamos incorporados nessa Pessoa, para que 
toda verdade se torne viva, ao invés de uma verdade meramente teórica e  técnica.  

  
Repetindo mais uma vez o seguinte: (e eu não posso dizer a você com que força 

isto tem vindo ao meu próprio coração) Sempre que as coisas estão em risco de se 
separar da  plenitude de Cristo, Deus irá sempre trazer de volta uma revelação fresca 
de Seu Filho. Ele não irá levar à uma recapitulação de verdades como tais. Ele irá 
trazer tudo aquilo que for necessário através de uma fresca revelação de Seu Filho, 



uma revelação ou apresentação de Seu Filho em plenitude. Em relação a isso, nós 
temos mais do que já foi dito nessas meditações, que o Evangelho escrito por João e 
suas cartas, e o Apocalipse, são as últimas coisas na dispensação do Novo Testamento. 
Elas foram escritas e trazidas quando a Igreja do Novo Testamento estava se 
desviando de sua glória inicial, e pureza, e verdade, e santidade, e espiritualidade, 
tornando-se um sistema cristão terreno. A forma de Deus lidar com aquela situação 
foi através desses escritos, os quais são uma nova revelação de Seu Filho celestial, 
Divino, plenitude espiritual. É um retorno a Cristo, e o Espírito Santo faria isso o 
tempo todo. Ele nos traria de volta à Pessoa, para nos mostrar o que a Pessoa 
representa espiritualmente. Devemos ser cuidadosos, para que em nossa passagem 
dos Evangelhos para as Epístolas, não tenhamos o sentimento de que as coisas 
elementares ficaram pra trás e que temos ido agora para as coisas não tão 
elementares; isto é, que as Epístolas são algo mais avançado do que os Evangelhos. 
Enfaticamente elas não são. Elas são apenas um desvendar dos Evangelhos. Tudo que 
está nas Epístolas também está nos Evangelhos, e as Epístolas são simplesmente a 
interpretação de Cristo, e o Senhor jamais iria nos ocupar com uma interpretação que 
se desviasse da Pessoa. 

  
TODAS AS COISAS EM CRISTO                          02.10.06 
  
Agora, se eu estivesse conversando com as pessoas que foram responsáveis pela 

edificação da Igreja, este seria um assunto muito importante com o qual se ocupar 
por um instante; mas este assunto também se aplica a nós. Nós tomamos o livro de 
Atos e as Epístolas com o objetivo de estabelecer  a técnica da Igreja, a fim de adotá-
la como um sistema cristalizado de prática, regra, forma e ensino, e o erro de tal 
atitude é simplesmente este: a técnica é apenas  algo em si mesma, ficando o Senhor 
Jesus de fora, esquecido. Eu me pergunto se você compreende o que quero significar? 
Como você vê, o modo como o Santo Espírito  age é tomando Cristo e revelando-O ao 
coração, mostrando  que Cristo é a ordenança celestial, e não aquilo que as Epístolas 
estabelecem como um manual, mas Cristo é a ordenança, e tudo em matéria de 
ordenança tem que estar imediatamente relacionado à Ele. Se  tal ordenança passa a 
ser uma coisa, então ela se torna um sistema terreno; você pode criar uma centena 
de sistemas terrenos, todos construídos com base nas espístolas. Esses sistemas são 
criados para apoiar as diferentes interpretações, representadas aqui por ordenanças 
cristãs, e a razão é que essas ordenanças estão divorciadas da Pessoa de Cristo.  

  
Como você vê, há inúmeras coisas, inúmeros objetos, temas, ensinos. Há o 

“reino de Deus”, há a “santificação”, há a “vida eterna”, há a “vida vitoriosa”, “o 
vencedor”, há “a segunda vinda de Cristo”. Todas essas coisas  não passam de apenas 
matérias, temas, verdades, como são chamadas, que têm sido tomadas e 
desenvolvidas a partir das Escrituras, e se tornaram coisas com as quais as pessoas 
têm se ocupado bastante, e nas quais elas estão muito interessadas, mas apenas 
como coisas. Assim, certas pessoas se juntam ao redor do ensino da santificação, e se 
tornam “santificacionalistas”, e a coisa se torna um “ismo”. Outras se juntam ao 
redor do Segundo Advento, a Vinda do Senhor, profecia, e tudo mais. Assim, você 
encontra grupos como esses. Quero dizer que isso tudo não aconteceria se a Pessoa do 
Senhor Jesus fosse dominante. O que é o Reino de Deus? É Cristo. Se você entrar de 
maneira correta nos Evangelhos, verá que o Reino de Deus é Jesus Cristo. Se você 
está em Cristo, você está no Reino, e você sabe, pois o Espírito Santo lhe ensina 
Cristo, o que é o Reino em cada detalhe. Em primeiro lugar, o Reino não é uma coisa. 
O Reino, quando ele se torna algo universal, irá simplesmente ser a expressão e a 
manifestação de Cristo. Isto é tudo. Você entra para o Reino através de Cristo; e o 



mesmo é verdade para as demais coisas. O que é santificação? Não é uma doutrina. 
Não é uma coisa, absolutamente. É Cristo. Ele foi feito por nós santificação (1 Cor. 
1.30). Se você está em Cristo, e se o Espírito Santo está ensinando Cristo a você, 
então você está conhecendo tudo sobre santificação; mas, se não estiver, você pode 
ter a teoria e a doutrina da santificação, mas ela irá separar você dos demais 
cristãos, e ela irá deixar muitos cristãos em dificuldades. Provavelmente o ensino da 
santificação como uma coisa tem deixado mais os cristãos em dificuldade do que 
qualquer outra doutrina em particular, por fazer dela uma coisa, ao invés de manter 
a Cristo como nossa santificação.  

04.10.06  Eu apenas estou dizendo isto para tentar explicar que é na Escola de 
Cristo o lugar onde devemos ser achados, onde o Espírito Santo não nos ensina 
‘coisas”, nem ‘doutrinas de igreja’; nem ‘santificação’; nem ‘adventismo’; nem 
qualquer outra coisa, mas nos ensina “Cristo”. O que é o adventismo? O que é a vinda 
do Senhor?  Bem, tal palavra nos dá a chave: “Ele virá para ser glorificado nos Seus 
santos, e para ser admirado por todos os que crêem” (2Tes.1.l0) Como você vê, a 
vinda do Senhor é a consumação de algo que tem se dado em nosso interior. Como, 
então, eu sei que a vinda do Senhor  está  próxima? Não somente pelos sinais 
proféticos, mas também pelo que está acontecendo no interior dos corações das 
pessoas de Deus. Este é o melhor sinal dos tempos, principalmente pelo que o Espírito 
Santo está fazendo no povo de Deus. Mas talvez você não esteja interessado nisto. 
Você certamente saberia em breve o que iria acontecer entre a Alemanha e a Rússia, 
se esses dois países realmente se tornariam  uma confederação! Até que ponto isso 
nos atinge? Onde toda essa conversa sobre o Reavivamento do Império Romano tem a 
ver conosco? Isto é ‘adventismo’ como uma coisa. Se tão somente nos mantermos 
chegados a Ele, que é a essência de toda verdade, e nos movermos com Ele, e 
aprendermos a Ele, saberemos o curso das coisas. Saberemos o que é iminente. 
Teremos em nosso coração sussurros de preparação. O melhor Advento de preparação 
é conhecer o Senhor. Não estou dizendo que não há nada na profecia: não me 
entenda mal. Mas eu sei que há multidões de pessoas que estão simplesmente 
ocupadas com as profecias como uma coisa, de na qual a vida espiritual não é 
importante; pessoas  que realmente não tem  um caminhar profundo com o Senhor. 
Temos visto isto frequentemente. 

  
Nunca irei esquecer, numa visita que fiz a um certo país, indo a uma das 

grandes cidades onde era pra eu pregar por uma semana. Tudo, então, foi organizado 
para que minha primeira mensagem viesse após a última mensagem de um certo 
homem que tinha estado lá uma semana antes de mim, que tinha discorrido sobre 
profecia por toda semana. Eu entrei na última reunião, quando ele deu a sua 
mensagem final sobre os sinais dos tempos. Os cadernos de anotações estavam 
abertos, e as pessoas registravam tudo, fascinadas. Era tudo exterior, tudo objetivo; 
tais coisas como o Reavivamento do Império Romano e a reconquista Palestina. Você 
sabe, essas coisas todas. Então ele terminou e as pessoas ficaram esperando por algo 
mais. O Senhor colocou em meu coração que a primeira palavra deveria ser, “E todo 
aquele que Nele  tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro” 
(1Jo.3.3); para falar sobre o efeito espiritual desta esperança espiritual. Mas as 
pessoas não estavam interessadas nisso. Os cadernos de anotações estavam fechados, 
lápis colocados de lado, não havia interesse em saber se eu estava no Senhor, se 
estava sendo verdadeiro, quanto ao que tudo aquilo poderia significar interiormente, 
em conformidade ao Senhor, e assim por diante. Elas estavam apenas esperando pelo 
final da reunião. Quando eu terminei __ e elas mal esperaram que eu terminasse __ 
levantaram-se e foram embora. Oh, não, é o Senhor, e o Espírito Santo nos traria de 
volta para o Senhor, e isto não é, afinal de contas, voltar a coisas elementares e sem 



sentido, mas  voltar a Cristo. É voltar para a única base sobre a qual o Espírito Santo 
pode realmente realizar todo o propósito e toda a vontade de Deus, para estar na 
Escola de Cristo onde o Santo Espírito está ensinando Cristo; e a maneira do Espírito 
Santo ensinar Cristo é experimental. 

  
A NECESSIDADE DE NOVAS FACULDADES MENTAIS  
  
Agora, é aqui que nos tornamos tão aparentemente elementares. Como você 

vê, a própria natureza dessa escola exige a mudança mais drástica em nós mesmos. É 
impossível entrar para a Escola de Cristo, onde o Espírito Santo é o grande tutor, até 
que a maior mudança tenha ocorrido em nós. Temos que ser recriados novamente, ou 
essa escola nada significará. Não podemos entrar nela com alguma esperança de 
aprender Cristo da melhor maneira, sem que toda uma nova faculdade  mental tenha 
sido nos dada. Temos que ganhar  capacidades que não possuímos naturalmente. “Se 
alguém não nascer do alto, não pod ever o Reino de Deus” Jo.3.3; e esta é a maneira 
de Deus afirmar um fato tremendo. Esse Reino é um reino no qual certas coisas não 
têm absolutamente qualquer correspondência com o nosso, com as quais 
naturalmente não temos qualquer poder de comunicação. Dê uma passeada por um 
jardim. Caminhe entre as batatas e vegetais e converse com eles; fale tudo o que 
quiser. O que as batatas pensariam de você? O que os repolhos diriam de você? Eles 
nem mesmo ouvem ou entendem o que você está falando, seja o que for. O tipo de 
vida deles não é igual ao seu. Eles não pertencem ao seu reino. Não há 
correspondência entre eles e você absolutamente. Eles não têm a capacidade, o dom, 
a qualificação, para as coisas mais elementares que você possa estar lhes falando. 
Você pode estar falando sobre coisas fúteis como roupa, coisas do dia-a-dia: eles não 
conhecem. É dessa forma. Simplesmente há uma grande divisão entre nós e o reino de 
Deus. “O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes 
parecem loucura; e não pode entendê-las…(1Cor.2.14) A barreira é tão grande que, se 
você e eu fôssemos levados em nosso estado natural para o lugar onde o Espírito de 
Deus estava falando, a menos que o Espírito de Deus fizesse um milagre em nós, todas 
as coisas seriam de um outro mundo. E não é assim? Vocês que crêem, saiam por este 
mundo e falem sobre as coisas do Senhor, e vejam as pessoas ficarem de boca aberta 
com vocês! Tudo é estranho para elas. É assim mesmo. “Se alguém não nascer de 
novo, não pod ever o Reino de Deus” Para entrar nesta escola, algo tem que 
acontecer a nós, e isto significa que nós temos que ser recriados novamente, com 
outras  qualificações e habilidades para as coisas de Deus. Esta é a natureza desta 
escola. É a Escola do Espírito de Deus. Eu sei que isso é muito elementar, mas, afinal 
de contas, não é isso aquilo que está sendo imprimido em nós o tempo todo? Está 
ficando familiar para nós como podemos ouvir as palavras, embora que elas possam 
não significar algo para nós. Precisamos que a nossa capacidade para a compreensão 
spiritual seja alargada cada vez mais. Estamos naturalmente em desvantagem em 
toda essa questão. 

  
O FIM DA VIDA DO EGO         08.10.06            
  
Há uma passagem que não posso deixar de mostrar. Ela tem estado comigo por 

muito tempo, e  tem sido a base de nossa meditação. É João 1.51, e me parece que 
essas palavras nos intruduzem à Escola de Cristo, principalmente aquelas que o 
Senhor Jesus falou  a  Natanael. Penso que seria de grande ajuda ler a seção toda do 
verso 47: 

  



“Jesus viu Natanael vindo a Ele, e disse dele: Eis aí um verdadeiro israelita, em 
quem não há dolo! Natanael disse para Jesus: De onde me conheces? Jesus respondeu 
e disse: Antes que Felipe lhe chamasse, eu lhe vi debaixo da figueira. Natanael 
respondeu a Jesus: Mestre, Tu és o Filho de Deus; Tu és o Rei de Israel. Jesus 
respondeu e disse: Porque Eu te disse, Vi-te debaixo da figueira, acreditais? Você verá 
coisas maiores do que essas. Em verdade em verdade te digo: Verás o céu aberto, e 
os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem” 

  
Aqui nós estamos nos aproximando da Escola de Cristo, e há uma coisa que é 

essencial, antes até mesmo de passarmos pela soleira dessa Escola, e isto é marcado 
pelas seguintes palavras: “Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo!” Isto, 
colocado lado a lado com as palavras finais _ “os anjos de Deus subindo e descendo 
sobre o Filho do homem” _ dá-nos um retrato completo  de todo o contexto. 

No tempo em que Jacó, por meio de chantagem _ você se lembra dessa história 
_ furtou a primogenitura e teve que fugir por sua vida, ele havia visto  uma verdade 
muito grande, embora turva como tipo ou figura; era uma verdade que  ele, então, 
não era capaz de entender. Jacó, naquele tempo, jamais poderia ter compreendido o 
significado daquilo que ele viu, principalmente a Casa de Deus, Betel; aquele lugar _ 
onde céu e terra se encontravam, Deus e o homem _ é o grande elo, é o lugar onde 
Deus fala e se faz conhecido, onde os propósitos de Deus são revelados. Por que era 
este o caso de Jacó? Ele era enganador. Vamos deixá-lo seguir por vinte anos debaixo 
de disciplina, e, no final encontrar o impacto do céu sobre sua vida terrena, sua vida 
natural, o impacto do Espírito sobre sua carne, o impacto de Deus sobre si mesmo no 
Vau de Jaboque, e deixemos que essa vida carnal e terrena seja esmagada, aniquilada 
e fique murcha, e leve  a marca pelo resto de seus dias debaixo da condenação de 
Deus, e, então, com o Jacó julgado, o Jacó esmagado, ferido, aniquilado, ele pode 
voltar e derramar sua libação em Betel. O seu dolo foi tirado. Ele agora não se chama 
mais Jacó, mas Israel, em quem, falando em tipo e figura, não há mais dolo. A obra 
não havia terminado, mas uma crise aconteceu. O Senhor Jesus está dizendo aqui, 
resumindo, apenas isso: que para entrar no lugar do céu aberto, onde para você Deus 
está descendo e se comunicando, onde  a glória de Deus habita, e onde você 
experimenta o significado de Betel _ que nada mais é do que vir a Mim; entrar em 
Mim, e habitar comigo, como a Betel, a Casa de Deus, e usufruir de todo bem do Céu 
e de Deus _ significa que você chegou a um lugar onde a vida natural ficou reduzida, 
quebrada e aniquilada. Você não pode entrar nesta Escola até que esta experiência 
tenha lhe acontecido, e isso é necessário, para que o Senhor possa dizer de nós em 
Cristo, ao chegarmos na soleira daquela porta: Eis aí, um verdadeiro israelita, em 
quem não há mais Jacó; você verá o céu aberto! Falar da vida de Jacó é, afinal de 
contas, apenas uma outra maneira de falar de uma vida do ego, em sua totalidade. 
Jacó era um eleito. Ele tinha um conhecimento histórico sobre Deus, mas a transição 
da vida natural para a espiritual se deu através de disciplina e crise. Eis aí o Senhor 
Jesus. Ninguem ousaria dizer que a Sua vida terrena  pessoal  era igual a nossa: 
poluída, corrupta, pecadora. Não absolutamente! Embora Jesus tivesse uma vida 
individual própria,  sem pecado, no entanto para Ele isso significava que podia agir, 
falar, pensar, julgar e se mover por Si mesmo. (Mas sem maus intentos, ou movido ou 
influenciado por alguma coisa pecaminosa e corrupta). Jesus poderia agir de forma 
independente, porém tomou a posição de  não agir ou falar de forma independente 
de Seu Pai, pois tal independência simplesmente daria ao inimigo uma abertura para 
que ele pudesse operar.  

Você e eu não podemos imaginar uma vida independente apenas como algo 
manifestadamente corrupto, pois há muita coisa feita para Deus, por nossa própria 
iniciativa, com as intenções mais puras. Há muitas idéias, pensamentos, julgamentos, 



que são sublimes, bonitos, mas tudo isso são coisas nossas, e se as colocarmos em 
ação, tais atos serão completamentes diferentes daqueles que procedem de Deus. 
Assim, bem na entrada da porta da Escola de Cristo, o Senhor coloca algo bem 
absoluto. O Vau de Jaboque. Jaboque era um tributário do Jordão, e as implicações 
do Jordão estão lá, na soleira dessa Escola. Jacó aceitou o Jordão a fim de entrar na 
escola do Espírito por três anos e meio. Você e eu não poderemos entrar nessa escola 
da Unção por outro caminho. Tem que ser dessa maneira. Você e eu iremos aprender 
Cristo somente quando essa natureza de Jacó for aniquilada. Não estou falando 
meramente de doutrina ou técnica. Acredite, eu sei exatamente sobre o que estou 
falando. Conheço isso como a maior realidade em minha história. Eu sei o que é ter 
estado trabalhando com toda minha força para Deus,  pregando o Evangelho por mim 
mesmo por anos. Oh, eu sei; eu sei que trabalho duro é, como se existisse  uma 
redoma sobre nossa cabeça. Quantas vezes permaneci no púlpito e disse em meu 
coração: se eu, de alguma forma, conseguisse romper essa redoma acima da minha 
cabeça, e, ao invés de pregar aquilo que tenho conseguido dos livros e colocados em 
minhas anotações, e ter que estudá-lo, pudesse eu descartar tudo isso e, com um céu 
aberto, pudesse falar aquilo que Deus está dizendo em meu coração!  Esse era o meu 
desejo por anos. Eu sentia que havia algo assim, mas não consegui isso até que a 
grande crise de Romanos 6 chegasse, e junto com essa crise veio o céu aberto. Tem 
sido diferente desde então, completamente diferente. “Você verá o céu aberto”;  
toda aquela pressão acabou; todo aquele fardo acabou; toda aquela limitação 
acabou; não há mais qualquer redoma. Isto é a minha glória hoje. Perdoe-me por essa 
referência pessoal. Digo isso porque não estamos aqui para dar referências; estamos 
totalmente na realidade desse assunto do  Espírito Santo diretamente e 
imediatamente revelando Cristo a nós, e isto crescendo cada vez mais; mas essa 
experiência não pode acontecer até que cheguemos ao nosso Jaboque; até que essa 
‘vida de Jacó’  seja tirada por meio de uma crise, e o Senhor possa dizer: Um 
verdadeiro Israelita, em quem não há  ‘Jacó’; você verá o céu aberto! Existe uma 
redoma, um céu fechado sobre nós por natureza, mas, bendito seja Deus! A Cruz  
rasga os cues; o véu é rasgado de cima a baixo, e Cristo é revelado através desse véu 
rasgado, que é a Sua carne. Ele não mais é visto como o homem Jesus; Ele é visto em 
nossos corações em toda plenitude do plano de Deus para o homem. É uma coisa 
tremenda ver o Senhor Jesus, e é uma coisa tremenda continuar a vê-lo cada vez 
mais. É dessa forma que tudo  começa __ Eis um verdadeiro israelita, em quem não 
há dolo, nem Jacó! (vida de Jacó) Você verá o céu aberto! 

  
UMA NOVA PERSPECTIVA PARA UM NOVO HOMEM            12.10.06      
  
Esta palavra: “verás o céu aberto” _ é uma nova perspectiva para um novo 

homem. Na Versão Autorizada, uma palavra é adicionada, a qual foi deixada de fora 
na Versão Revisada. Eu a coloco pela simples razão de estar ela implícita no original, 
sem que a palavra seja necessariamente introduzida. Na Autorizada diz, “A partir de 
agora verás o céu aberto". Na Versão Revisada, esta primeira palavra foi tirada, e 
apenas diz: "Verás o céu aberto . . ."  Porém "verás" é algo futuro, é um tempo que 
aponta para um dia futuro.  Não é  “você está vendo”, mas  "você verá". É uma nova 
perspectiva para um novo homem; e isso consiste numa nova era. É a era do Espírito 
Santo, porque, com a vinda do Espírito Santo, o céu aberto tornou-se uma realidade. 
A Cruz resulta num céu aberto para nós, mas é o Espírito Santo quem realiza isso em 
nós,  exatamente como no caso daquela  morte típica e simbólica, bem como a 
ressurreição do Senhor Jesus no Jordão, quando os céus foram abertos para Ele.  Ao 
ressuscitar, os céus se abriram para Ele. O Espírito, então, iluminou e repousou sobre 
Ele,  e o Espírito se tornou, podemos dizer, o canal de comunicação. É a era do 



Espírito Santo fazendo com que todos os valores de Cristo sejam reais em nós. “Você 
verá”; e, graças a Deus, o que era futuro para Natanael é presente para nós. Aquela 
era já chegou. Nós estamos na era do Espírito Santo, do céu aberto. 

  
A MARCA DE UMA VIDA UNGIDA PELO ESPÍRITO SANTO 
  
Agora, qual é, então, a marca de uma vida ungida pelo Espírito Santo? Você se 

lembra quando Paulo foi a Éfeso, ele encontrou certos discípulos e, sem nos dar 
qualquer explanação da razão de sua pergunta, ele imediatamente disse, “Vocês 
receberam o Espírito Santo quando creram?” A resposta deles foi, “Nós nem ouvimos 
falar que existe Espírito Santo”. Então a próxima pergunta de Paulo é cheia de 
significado, nos levando de volta para o Jordão. “Em que, então, foram vocês 
batizados?” O batismo está ligado a essa realidade vital. Se você não conhece o 
Espírito Santo, qual é, então, o significado do seu batismo? Oh, nós fomos batizados 
com o batismo de João. Oh, eu sei. Bem, “João batizou com o batismo do 
arrependimento, dizendo para as pessoas que elas deveriam crer naquele que havia 
de vir  após ele, isto é, em Jesus. “Então, quando ouviram  isto, foram eles batizados 
em nome do Senhor Jesus, eles foram batizados em Cristo, e o Espírito Santo veio 
sobre eles. Assim, eles entraram para a Escola de Cristo; e a marca de uma vida 
ungida pelo Espírito é que você conhece Cristo nesta vida, e esse conhecimento 
cresce cada vez mais.  

  
Oh, ouçam isto, pois não é algo tão elementar e desnecessário como parece. 

Alguns de nós, naturalmente, somos alunos muito limitados, e levamos um longo 
tempo para aprender. Levou décadas, no meu caso, para chegar à uma real 
percepção disso tudo. Nós sabemos  e temos descoberto que o nosso conhecimento 
pessoal de Cristo é uma coisa muito pobre. Somos constantemente trazidos a isso. 
Finalmente, mais cedo ou mais tarde, você e eu chegamos a um ponto onde 
exclamamos, ‘Oh, não é de doutrina, nem de verdades, nem de temas, nem de 
matérias nem de  Escritura como uma mera matéria que preciso conhecer!'  É 
maravilhoso quando você sabe tudo isso;  mas  deixe um homem entrar no fogo, numa 
prova profunda, em problemas e perplexidades, e, então, de que adiantará todas as 
suas doutrinas e todos os seus estudos bíblicos? Qual o valor disso?  Isso realmente não 
resolve os seus problemas, nem faz com que você consiga superá-los. É uma tragédia.  
É verdade que muitos de nós, que que temos ido atrás das doutrinas da Bíblia, e 
trabalhado nelas, que sabemos o que a Bíblia fala sobre certas coisas como redenção, 
regeneração, julgamento, justificação pela fé, santificação, e assim por diante; a 
verdade é que, após termos corrido atrás dessas coisas, tendo todas as doutrinas 
muito bem elaboradas, porém, ao passarmos por uma experiência espiritual terrível, 
tudo aquilo não serve para nada, e chegamos à conclusão de que esse cristianismo 
não funciona! A única coisa, então, que pode ajudá-lo não é o seu lindo livro de 
anotações, cheio de doutrinas, mas: O que eu conheço do Senhor pessoalmente e 
individualmente em meu coração? O que o Espírito Santo tem revelado em mim e para 
mim, e que faz parte de mim, de Cristo? Mais cedo ou mais tarde, é para esse ponto 
que estaremos chegando.  Seremos levados para um conhecimento vivo e espiritual do 
Senhor; pois somente Cristo, revelado em nosso ser pelo Espírito Santo, pode nos 
salvar numa hora difícil. Chegará o dia quando  iremos abrir mão de todas as coisas, 
em troca desse conhecimento  espiritual e interior de Cristo; abriremos mão de todo 
nosso conhecimento intelectual e mental. Muitos daqueles que foram gigantes no 
ensino e na doutrina tiveram que passar por um momento bem  negro em suas vidas. 
Como eles conseguiram passar por essa experiência dependeu do conhecimento 



interior que tinham do Senhor, em oposição ao mero conhecimento intellectual. 
Como posso eu explicar o que isso significa? 13.10.06        vns 

  
Posso tentar explicar dando o seguinte exemplo: você descobre algo na área da 

alimentação que realmente é bom pra você.  Você já passou por tudo quanto é lugar 
e experimentou de tudo; tudo o que as pessoas podiam fornecer a você, para ajudá-lo 
numa determinada enfermidade ou fraqueza, mas nada teve efeito. Porém, um dia, 
você descobre alguma coisa que realmente funciona, e na próxima vez que você sofre 
da mesma enfermidade, então  você toma aquele medicamento  e obtem a cura. É 
isto o que eu quero dizer, com referência a esta questão de como  e  o que Cristo 
deve ser em nós. Ele deve ser em nós algo no qual podemos realmente descansar em 
segurança e confiar, pois somente dessa forma  Ele irá nos ajudar  a passar pela 
prova. Temos que conhecê-lo desta forma. Esta é a única maneira de conhecermos 
Cristo, e isso é experimental. “Você verá o céu aberto” O Espírito Santo foi enviado  
para que Cristo seja revelado em nós como sendo a nossa própria vida. Vocês verão 
quando o Espírito vier: esta é a marca de uma vida ungida. Você verá! E são 
realmente grandes esses  momentos quando vemos. Alguns de nós têm tido esses 
grandes momentos de formas específicas, e têm visto também outras pessoas tendo 
esses  grandes momentos.  Contudo, temos sabido que tais pessoas no passado haviam 
conhecido tudo a respeito de certas  “coisas”, sobre as quais foram ensinadas, e 
passaram a se ocupar com elas por vários anos; e, então,  de repente aquilo tudo se 
abre para elas, e dizem: Agora eu estou começando a entender aquilo que tem sido 
dito esse tempo todo! Eu me lembro de um homem que cresceu numa família muito 
santa, cujo pai eu sempre costumava associar a Charles G. Finney. Ele era como 
Charles G. Finney em espírito, alma e corpo; e um de seus filhos que cresceu nesse 
lar maravilhoso foi um de meus grandes amigos por anos. Tínhamos uma verdadeira 
amizade, sempre conversando sobre as coisas do Senhor. Um dia _ me lembro disso 
como se fosse hoje, na esquina de Newington Green— Eu estava indo encontrá-lo, e, 
como ao chegar em direção a Newington Green, vi-o de longe. Vi-o sorrindo, e nos 
encontramos e apertamos as mãos. Ele tinha um grande sorriso. Então ele me disse: 
Você sabe, fiz uma descoberta. Eu respondi: Qual é a sua descoberta? Descobri que 
Cristo está em mim! “Cristo em vós, a esperança da glória”, isso se tornou uma 
realidade para mim. Bem, eu respondi: Eu poderia ter dito isso a você anos atrás. Ah, 
esta é a diferença, ele disse: Eu vi isso agora, eu conheço isso agora.  

  
Você entende o que eu quero dizer. É apenas isso. Oh, que bom que o mundo 

fosse cheio de cristãos como aquele! Não é esta a necessidade? Da mesma forma 
como isto foi dito a Natanael, também deve ser verdade para nós. Isto não foi dito  a 
Pedro, nem Tiago, nem João no Monte da Transfiguração: foi dito a Natanael, alguem 
que pertencia a um círculo mais afastado. Isto é para todos; e  se isto requer esforço, 
prova, note o que o Senhor Jesus disse: “Você verá o céu aberto, e os anjos de Deus 
subindo e descendo sobre o Filho do homem.” O que aconteceu? Uma tremenda 
transição ocorreu no curso  de poucas sentenças. Eis aí um verdadeiro Israelita! Isto é 
para Israel; para Jacó, sim, o pai de Israel; para os filhos de Jacó, o Israel terreno.  
Ah, sim, isto está puramente dentro da limitação terrena, puramente dentro da 
limitação de um povo dentre as nações, e dentro da limitação dos tipos. Sim, mas 
agora devido a tremenda transição, o Senhor cancelou  algo que Natanael disse: “Tu 
és o Rei de Israel”. Rei de Israel? Isto não é nada. Você irá ver coisas maiores do que 
estas. Você irá ver os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o 
Filho do homem!  Isto é algo muito mais amplo do que Israel. O Filho do homem! Isto 
é racial, universal; isto é para todos os homens que virão, não apenas para Israel. 
Você verá coisas maiores! Os céus abertos _ e para quem? Não apenas para Israel, mas 



para todos os homens em Cristo. O Filho do homem. Este título, Filho do homem, 
simplesmenta representa o plano de Deus em relação ao homem. Oh, o grande plano 
e intenção de Deus a respeito do homem. O céu aberto é para o homem quando ele é 
trazido por Deus em Cristo. O céu aberto é para o homem: Deus se revelando a Si 
mesmo para o homem no Homem. Isso tudo é para nós. Que ninguem pense que este 
céu aberto, esta unção, é para alguns poucos. Oh, não, é para todos.O desejo de 
Deus, o pensamento de Deus, é que você e eu, os mais humildes, os loucos, os mais 
fracos entre os homens, os mais limitados naturalmente, pudesse descobrir que a 
nossa herança é um céu aberto. Em outras palavras, você e eu podemos, em Cristo, 
conhecer esta maravilhosa obra do Espírito Santo, numa revelação interior de Cristo 
cada vez crescendo mais até a plenitude. Isto é para nós, para cada um de nós. Que o 
mais avançado cristão possa ter esse mover em direção ao Senhor, sobre essa 
materia, e que todos nós realmente possamos chegar a esta primeira crise onde a 
redoma sobre nós se quebre, e conheçamos um céu aberto, o Espírito revelando 
Cristo em nossos corações, para a Sua glória.  

  
Capítulo 7 – Aprendendo sob a Unção 
  
Ler: Mat 11:29; Jo. 1:51; Mat 3:16; Jo. 1:4; Rom 8:2; 2 Cor 3:16-18. 
  
A Escola de Cristo, isto é, a Escola onde Cristo é a grande lição e o Espírito 

Santo  o grande Mestre; na Escola onde o ensino não é objetivo, mas subjetivo, onde 
o ensino não é sobre coisas, mas uma obra interior na qual Cristo faz parte da nossa 
experiência __ esta é a natureza desta Escola.  

  
O SIGNIFICADO DA UNÇÃO  
  
“Você verá o céu aberto”. “Ele viu o céu aberto e o Espírito de Deus descendo 

sobre Ele”.  Qual é o significado da Unção do Espírito Santo? Não é nada mais e nada 
menos do que o Espírito Santo assumindo Seu lugar como Senhor absoluto. A Unção é 
a liderança absoluta do Espírito Santo.  Isto significa que qualquer outro senhorio é 
colocado de lado; o senhorio de nossa vida; o senhorio de nossas mentes; de nossas 
vontades; de nossos desejos. O senhorio de todo e qualquer interesse  ou influência 
dá lugar ao senhorio do Espírito Santo; a unção jamais pode ser conhecida ou 
experimentada sem que isso ocorra. É por isso que o Senhor Jesus desceu às águas do  
Jordão, experimentando a morte, simbolicamente, assumindo o lugar do homem  para 
que, a partir daquele momento Ele não  mais ficasse sob o governo de Sua própria 
vida, em todos os sentidos, ficando completamente sujeito ao Espírito de Deus, em 
cada detalhe. A sepultura do Jordão estabeleceu o fim de todo e qualquer outro 
senhorio independente, e, ao ler a vida espiritual de Cristo nos Evangelhos  você verá  
que é nessa posição que Ele se mantém o todo tempo. Muitas e poderosas influências  
vieram sobre Ele, a fim de governar e influenciar os seus movimentos. Algumas vezes 
era a própria força de Satanás, tentando influenciá-lo a fazer certas coisas em causa 
própria, ou para prolongar a sua vida física. Outras vezes Satanás se transvestia com 
os argumentos e persuasões dos discípulos amados, quando eles buscavam impedi-lo 
de  ir por certos caminhos, ou tentavam influenciá-lo a preservar a Sua própria vida, 
evitando certos sofrimentos. De várias maneiras as influências vinham sobre Ele, de 
todas as direções, e muitos dos conselhos pareciam tão sábios e bons. Por exemplo, 
com relação a Sua ida à festa, foi exercida certa pressão sobre Ele: Todos estão indo 
à festa: se você não for, irá prejudicar a Sua missão. Se você realmente quer levar 
adiante a Sua causa, deve aceitar as regras religiosamente, pois irá perder caso não 
faça isso; você irá diminuir a Sua influência, irá diminuir Sua vantagem! E que apelo é 



esse se você já tem algo muito forte em seu coração, alguma causa para Deus, e o 
sucesso pode ser muito importante.  Essas foram as influências que vieram sobre Ele. 
Mas seja Satanás vindo de todas as direções, com suas astúcias e insinuações, ou seja 
através dos mais íntimos, dos discípulos amados, seja qual fosse o tipo de 
argumento,  Jesus não podia se desviar um milímetro de Seus princípios. ‘Eu estou 
debaixo da Unção; estou compromitido com a absoluta soberania do Espírito Santo e 
não posso me mover, custe o que custar. Pode até custar a minha vida, a minha 
influência, a minha reputação, tudo o que eu amo; não posso me mover, a menos que 
eu saiba do Espírito Santo que aquilo é a vontade do Pai, e não a minha, e nem a de 
outra pessoa.' Assim, Ele punha de lado qualquer coisa, até que soubesse em Seu 
espírito o que o Espírito de Deus testificava.  Ele correspondia à esta lei, a este 
princípio, da absoluta autoridade, governo e senhorio da Unção, e foi para isso  que 
aquela Unção veio. 15.10.06      vns 

  
Este é o significado da Unção. Você quer a Unção do Espírito Santo? Por que 

você a quer?  É a Unção algo que você deseja muito? Para qual finalidade? Para que 
você possa ser usado, possa ter poder, ter muita influência, possa ser capaz de fazer 
muitas maravilhas? A primeira coisa que a Unção significa e a mais preeminente é  
que nós não podemos fazer absolutamente nada, mas apenas aquilo que a Unção 
ensina e nos leva a fazer. A Unção tira todas as coisas de nossas mãos.  A Unção se 
encarrega da reputação. Ela se encarrega do propósito de Deus. A Unção assume o 
controle de todas  coisas, e tudo apartir daquele momento está nas mãos do Espírito 
Santo,  e devemos lembrar que, se queremos  aprender Cristo, este aprender Cristo 
se dá pelo trabalho do Espírito Santo em nós, o que  significa que nós temos que 
seguir da mesma maneira que Cristo, em princípio e em lei.  

Daí descobriremos que não estamos longe do Evangelho de João, que 
particularmente é o Evangelho espiritual da Escola de Cristo, antes, ouvimos até 
mesmo Jesus dizer: “O Filho nada pode fazer por Si mesmo”. “As palavras que Eu lhes 
digo, não as digo por mim mesmo”.  “As obras que eu faço não são minhas; “o Pai, 
que habita em mim, é que faz as Suas obras”.  

“O Filho nada pode fazer de Si mesmo”. Como você vê, existe  o lado 
“negativo” da Unção; enquanto o lado positivo pode ser resumido em uma palavra _  
o Pai. Talvez esta seja uma idéia um pouco diferente sobre a Unção daquela que 
temos recebido. A primeira coisa sobre a Unção é que nós somos aprisionados ao 
Senhorio do Espírito de Deus, para que nada nosso possa haver. Nada!  Esta não é uma 
experiência agradável, se a vida natural estiver fortalecida e dominando. Por isso o 
Jordão deve estar lá, antes de haver qualquer Unção. É necessário que a nossa força 
natural e a nossa vida independente seja posta de lado, para que a Unção cuide de 
tudo. 

Você percebe essa questão em 2 Cor. 3.16 “Contudo, convertendo-se um deles 
ao Senhor, é-lhe tirado o véu", quando o Senhor é o objeto em vista, “o véu é tirado, 
e todos nós com os rostos descoberto, refletindo como um espelho, a glória do 
Senhor, somos transformados de glória em glória à mesma imagem… como pelo 
Espírito do Senhor”, ou, "o Espírito que é o Senhor". Você está na Escola, e você pode 
ver Cristo e aprender Cristo; ser transformado à imagem de Cristo pelo Senhorio do 
Espírito Santo.   "Quando isto se volta para o Senhor", quando o Senhor é o nosso 
propósito em vista! Mas conosco, cristãos muito devotos,  muito sinceros, que longo 
tempo leva para termos o Senhor como o único assunto!  Dizer isto é uma coisa 
terrível?  Nós dizemos que amamos o Senhor; sim, mas também amamos ter a nossa 
vida particular,  e não queremos que a nossa vida seja anulada. Será que algum de 
nós já alcançou aquele ponto de realização espiritual  onde não temos mais qualquer 
dificuldade com o Senhor? Oh, não, nós ainda nos encontramos em um lugar onde 



frequentemente pensamos que é do interesse do Senhor que os nossos corações 
tomem uma certa direção,  e o Senhor não nos permite fazer aquilo, e então temos 
uma dificuldade; e aquilo nos trai completamente. Nossos corações  estão envolvidos 
com tudo isso. Não foi fácil, nem simples para nós dizer: Muito bem, Senhor, eu 
gostaria que Tu me permitisse fazer tal coisa, mas eu me deleito apenas em fazer a 
Tua vontade! Ficamos desapontados quando o Senhor não nos deixa  fazer aquilo que 
queremos; ou se o Senhor retarda as coisas, e temos que esperar. Oh, se pudéssemos 
chegar logo e fazer aquilo! Não é isso verdade para a maioria de nós? Sim, é verdade! 
Nós agimos assim, e isso apenas significa que, afinal de contas, o Senhor não é o 
nosso único objeto, como achávamos que fosse. Temos outros objetos paralelos e 
associados com o Senhor; isto é, algo que queremos ser ou fazer, algum lugar anode 
queremos ir, algo que queremos ter. Está tudo lá, e o Espírito Santo conhece tudo a 
respeito. Nesta Escola de Cristo, onde o objetivo de Deus é Cristo, somente Cristo, a 
Unção significa que é Cristo quem deve ser o Senhor pelo Espírito. A Unção assume 
esta posição. Bem, isto é mais do que suficiente para o momento a respeito da 
Unção. Isto foi verdade em Cristo, e tem que ser verdade em nós. 

  
“SENHORIO" E  "SUJEIÇÃO"         16.10.06    
  
Se quisermos terminar o curso na Escola de Cristo, se quisermos  alcançar a 

glória, a plenitude da glória de Cristo, ser um instrumento competente nas mãos do  
Senhor em Seu Reino, a única forma de aprendermos esse  governo divino, celestial e 
espiritual, que é o propósito do Senhor para os santos, é nos sujeitarmos ao Espírito 
Santo. Esta palavra ‘sujeição’, no Novo Testamento, é uma palavra bastante 
interessante.  Penso que ela  tem sido tratada de forma errada, e se tem dado a ela 
um significado muito desagradável. A idéia de sujeição, ou submissão,  é usualmente 
aquela de ser esmagada, ser posto em posição inferior o tempo todo, supressão. 
“Mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos." Isto é  interpretado assim: 
Você tem que ficar por baixo. Mas a palavra não significa isso, absolutamente. Como 
devemos interpretar o que a  palavra grega para submissão, ou sujeição,  realmente 
significa? Bem, escreva o número 1, e em seguida, escreva submissão. Como você irá 
escrever isso? Você não irá colocar um outro número 1 abaixo. A palavra submissão  
significa ‘pondo ao lado ou após’. O 1 é o primeiro número, ele fica em frente de 
tudo o que vem depois, e governa e dá valor a todo o resto. Submissão significa que 
Cristo em tudo deve ter a preeminência. Nós vimos depois, e tomamos o nosso valor 
dele. Não é ser anulado, mas recebendo todas as coisas Dele como a primeira coisa: e 
você nunca obtem os benefícios até que você conheça a submissão a Cristo. Quero 
dizer, você vem depois, você toma o segundo lugar e recebe todo o benefício; você 
obtem valor ao assumir uma certa posição.  A Igreja não está sujeita a Cristo no 
sentido supressivo, nem está debaixo do Seu calcanhar, mas simplesmente vem depois 
Dele, está ao Seu lado, para que Ele tenha a preeminência, e a igreja, Sua noiva, 
recebe todos os benefícios dessa  preeminência. A Igreja está em Segundo lugar, sim; 
mas quem se importa com esse segundo lugar se você irá receber todos os valores do 
primeiro, assumindo o segundo lugar?  Isto é sujeição. O plano do Senhor para a igreja 
é que ela tenha tudo. Mas como ela irá receber isso? Não assumindo o primeiro lugar, 
mas vindo ao lado do Senhor, e em todas as coisas deixando que Ele tenha a 
preeminência. Isto é sujeição, submissão. O senhorio do Espírito não é algo duro, que 
nos exclui, que tira tudo de nós, ao ponto de não ousarmos nem nos mover. O 
senhorio do Espírito é nos trazer para dentro de toda essa plenitude de Cristo. Mas 
nós devemos primeiramente aprender o significado desse senhorio, antes de 
chegarmos a essa plenitude. É a plenitude de Cristo que recebemos.  O problema 
sempre foi, desde os dias de Adão até os nossos dias, que o homem não quer a 



plenitude de uma outra pessoa, ele quer a sua própria plenitude; ele quer ter a 
plenitude em si mesmo, e não em outra pessoa. O Santo Espírito remove tudo isso e 
diz: É a plenitude de Cristo; é Nele. É Ele quem deve ter o lugar de absoluto senhorio, 
antes de podermos conhecer a Sua plenitude. Bem, por ora acho que isto é suficiente, 
sobre o significado da Unção. Você conseguiu compreender? O Senhor nos deu graça 
para aceitar o significado do Jordão, a fim de podermos ter o céu aberto e, através 
do céu aberto, a unção nos traz toda plenitude celestial. Mas isto significa o total 
senhorio do Espírito. Nunca iremos entrar na Escola de Cristo até que aceitemos o 
senhorio do Espírito Santo. Aí está o porque de muitas pessoas  não conseguirem ir 
muito longe no conhecimento do Senhor. Elas não aceitam as implicações da Unção, 
jamais desceram no Jordão. O progresso dessas pessoas, sua aprendizagem, é muito 
lenta, muito pobre. Encontre uma pessoa que realmente conheça o significado da 
Cruz, do Jordão, em abrir o caminho para o senhorio do Espírito,  e você achará um 
crescimento rápido; você encontrará um desenvolvimento espiritual  muito além das 
demais pessoas. Isto é muito verdade. Este é o exame preliminar. 

  
A PRIMEIRA LIÇÃO NA ESCOLA DE CRISTO  17.10.06            
  
Ao entrar na Escola de Cristo, começa a lição número um. Essa lição não é nada 

mais do que uma reiteração de tudo aquilo que já temos dito em meditações 
anteriores. A primeira lição que o Espírito Santo nos leva a aprender é o que 
chamamos de a total diferença entre a pessoa de Cristo e a nossa pessoa. Esta não é 
somente a primeira lição, mas também uma lição que continua por toda a nossa vida. 
Mas é por aqui que o Espírito começa. Você poderia pegar o evangelho de João, 
armado com este pensamento, e fazer a sua leitura novamente,  de maneira firme e 
tranquila. Quão diferente Cristo é das demais pessoas, e até mesmo dos Seus 
discípulos! Você pode ir também para os demais evangelhos com esta mesma 
mentalidade. Isso será uma aprendizagem para a sua vida se o Espírito Santo estiver 
com você na leitura. Quão infinitamente diferente Ele é! Esta diferença é afirmada 
muitas e muitas vezes. “Vós sois da terra; Eu sou de cima”. Jo. 8:23. Isto realmente 
é  uma diferença, e esta diferença se torna  um contraste gritante ao longo de todo o 
caminho; um contraste de julgamentos, de mentalidade, de idéias, de valores, um 
contraste em tudo entre Ele e as pessoas, inclusive os discípulos que com Ele 
estavam. Sua natureza é diferente. Ele possui uma natureza celestial, uma natureza 
Divina. Ninguem mais tem isso. Ele possui uma mente celestial. Todos os demais 
tinham uma mentalidade terrena,  e as duas não podem se corresponder em nenhum 
ponto; há um grande abismo entre elas. Ele é uma pessoa completamente diferente. 

  
Agora, você diz, sendo assim, nós estamos em grande desvantagem. Ele é uma 

coisa e nós somos outra. Mas esta é a natureza e o significado desta Escola. Como 
este problema poderá ser resolvido? Bem, será resolvido da seguinte maneira: Jesus 
está o tempo todo falando sobre um tempo quando Ele estará dentro deles, e eles  
Nele, e, quando esse tempo chega, a realidade de suas  vidas,  no mais íntimo do ser, 
é outra completamente diferente daquela que tinham antes. Isto quer dizer, que 
Cristo estará dentro deles. Algumas vezes eles irão pensar em fazer algo, mas Cristo 
não irá permitir. Outras vezes pensarão que não é sábio fazer determinada coisa, mas 
Cristo se mantém no interior deles dizendo: Prossigam com isso! O homem exterior 
diz: É loucura!  Estou procurando um desastre! Mas o homem interior diz: Você tem 
que fazê-lo! Essas duas pessoas não podem se reconciliar. Cristo está dentro, e é 
completamente diferente, e a nossa aprendizagem consiste em aprender  a segui-Lo, 
a seguir o Seu caminho. “Se alguem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo … e me 
siga”. Negar-se a si mesmo: seus argumentos, seus julgamentos, seu senso comum. 



Siga-Me! É isso que Cristo vindica o tempo todo. Homens têm cometido a maior 
loucura, do ponto de vista da sociedade, e têm sido vindicados.Isto não é uma 
sugestão para que você vá e cometa algumas loucuras. Estou me referindo a 
autoridade do Cristo que está dentro de nós, da diferença entre Ele e nós, e esta é a 
primeira lição que o Espírito Santo irá ensinar a qualquer um que venha para esta 
Escola de Cristo, que existe esta grande diferença, esta divisão; que Cristo é uma 
coisa e nós somos outra, completamente diferente; e jamais poderemos nos assegurar 
que estamos do lado certo, exceto se submetermos todas as coisas a Ele. Este é o 
porque da oração  precisar ter tanto espaço na vida de um filho de Deus, e este é o 
porque da oração ter tido tanto espaço na vida do Senhor  Jesus quando Ele estava 
aqui neste mundo. A vida de oração do Senhor Jesus é, num certo sentido, o maior 
problema que você encontra. Ele é o Cristo , o Filho de Deus;  Ele está debaixo da 
Unção do Espírito Santo, e Ele é sem pecado, contudo precisa passar uma noite 
inteira em oração após um pesado e longo dia de trabalho. Cada vez mais você o 
encontra em oração. Por que deve Ele orar?  Porque existem muitas influências na 
obra, há outras coisas que estão procurando consideração e obediência, e Ele deve se 
manter o tempo todo alinhado com a Unção, em harmonia com o Espírito, sob o qual 
governo ele se colocou. Ele não decidia nada por Si mesmo. Se Ele precisou fazer isso, 
quem dirá nós? Nós não estamos nem sequer ao nível Dele, sem pecado.  A nossa 
natureza trabalha violentamente contra Deus, contra a vontade de Deus. Muito mais 
necessário é para nós ter uma vida de oração, pela qual é dada ao Espírito Santo a 
oportunidade de nos manter na direção certa, em conformidade com o propósito 
Divino, nos mantendo no caminho do Senhor. 

  
Amados, se há uma coisa que um filho de Deus irá aprender sob o senhorio do 

Espírito Santo, é principalmente esta difereça entre  Ele é nós; quão diferente somos 
Dele. Mas, louvado seja Deus, pois agora nesta dispensação,  se realmente somos 
filhos de Deus,  Cristo não é mais algo meramente objetivo, mas Ele está dentro de 
nós.  Este é o Segundo estágio dessa questão da ‘diferença entre Ele e nós’. O 
primeiro estágio é o fato dessa diferença. Aceitaremos nós isso?  O Senhor Jesus é 
uma pessoa completamente diferente de mim: até mesmo quando penso estar muito 
correto, eu jamais posso depositar minha confiança sobre meu próprio senso  de 
justiça, até  que eu tenha submetido minha justiça a Ele! Isto é algo radical, mas que 
é necessário. Muitos de nós têm aprendido essa lição. Não estamos falando de um 
livro, mas de experiência. Muitas vezes  ficamos  convictos de que estamos corretos e 
temos prosseguimos  adiante, seguindo a nossa própria justiça em determinado 
julgamento, e nos desapontamos, e entramos numa terrível neblina de perplexidade e 
confusão. Achávamos que estávamos tão certos, que nem percebemos onde 
acabamos  chegando! E quando pensamos a respeito, e o colocamos diante do Senhor, 
temos que perguntar a nós mesmos, quanto tempo eu esperei no Senhor e pelo Senhor 
sobre este assunto. Será que não nos precipitamos um pouco com o nosso senso de 
justiça? E aqui podemos citar o caso de Davi e a arca. A intenção de Davi estava 
correta, e o senso de Davi sobre o propósito de Deus estava correto. Que Deus queria  
a arca em Jerusalem não há dúvida, mas Davi tomou isso em sua alma como uma 
idéia, e trabalhou nela com grande entusiasmo, dentro de si, e assim ele construiu 
uma carruagem. A boa  intenção, a boa idéia, o espírito devoto, colocou-o num sério 
problema. O Senhor  feriu Uza, e ele morreu diante do Senhor, e a arca foi parar na 
casa de Obededom, e permaneceu lá, tudo porque um homem teve uma boa idéia, 
mas não esperou no Senhor. Você conhece a sequela. Mais tarde, Davi disse para os 
líderes dos levitas, “Santificai-vos, tanto vós como os vossos filhos, para que possais 
trazer a arca do Senhor,  o Deus de Israel, para o lugar que eu preparei para ela.  
Porque vocês não a suportaram da primeira vez,  o Senhor fez uma ruptura sobre nós, 



porque o buscamos não de acordo com a ordenança.”  A instrução estava lá o tempo 
todo, mas Davi não esperou no Senhor. Se Ele tivesse trazido esse seu entusiasmo 
devoto tranquilamente diante do Senhor, o Senhor o teria guiado conforme a 
instrução que tinha dado a Moisés, e dito, em efeito, ‘Sim, muito bem, mas lembre-se 
de que esta é a forma como a arca deve ser carregada.'  Não teria havido morte, nem 
atraso, as coisas teriam ido bem.  

  
Sim, nós podemos ter uma boa idéia, mas precisamos submetê-la ao Senhor, 

para nos assegurarmos de que não se trata de uma idéia exclusiva nossa, mas sim que 
a mente do Senhor está sendo  gerada em nós.  É muito importante aprender Cristo; 
Ele é completamente diferente de nós.  

  
Como você vê, isto divide os cristãos em duas classes. Existe uma classe mais 

ampla de cristãos, para os quais Cristo é algo objetivo, exterior. É uma questão de ter 
adotado uma vida cristã, de modo que agora eles fazem  muitas coisas que não 
faziam antes. Eles vão às reuniões, à igreja, lêem a Bíblia, fazem muitas coisas que 
não costumavam fazer antes; e também eles agora já não fazem muitas coisas que 
antes faziam. Tudo é  uma questão de fazer ou não fazer, de ir ou não ir, de ser um 
bom cristão exteriormente. Esta é uma classe bastante grande, com seus vários graus 
de luz e sombra. Mas  há aqueles cristãos que estão na Escola de Cristo, para os quais 
a vida cristã é algo interior, de caminhar com o Senhor, de conhecer o Senhor, de 
conhecer o que está no coração do Senhor, num grau maior ou menor.  Esta é a 
natureza dessa caminhada, uma caminhada e viva com o Senhor, em seus corações. 
Há muita diferença entre essas duas classes.  

  
O ESPÍRITO DA LEI OU INSTRUMENTO DE INSTRUÇÃO        18.10.06 
  
Bem, devo concluir. É uma  diferença total. E de que maneira o Espírito 

estabelece essa diferença em nós? — porque o Espírito não fala a nós usando uma 
linguagem audível. Nós não ouvimos uma voz exterior dizendo: Este é o caminho, 
andai nele! Então como podemos saber? Bem, é o que o apóstolo Paulo chama de “a 
lei do Espírito da vida em Cristo Jesus”.  “Nele estava a vida; e a vida era a luz”. De 
que forma devemos saber, por qual meio somos iluminados nessa questão da 
diferença entre os nossos caminhos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e 
os do Senhor? Como obtemos luz? A vida era a luz. “Ele que me seguir não andará em 
trevas, mas terá a luz da vida”.  (João 8:12). "A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus 
me libertou da lei  do pecado e da morte."  Aí está o instrumento do Espírito, se posso 
chamá-lo assim, para a nossa aprendizagem: é  a vida em Cristo. Isto quer dizer que  
nós conhecemos a mente do Espírito a respeito das coisas  por meio de um processo 
através do qual detetamos e discernimos  a vida, vida Divina, o Espírito da vida. Se 
estamos vivos para o Senhor, então sabemos quando o Espírito não está concordando 
com algo, por meio de um senso de morte, há morte naquela direção.  

Isto é algo que ninguem pode nos ensinar por meio de palavras, nos dando uma 
lição. Mas é algo que podemos experimentar. Você o sabe através de reações, 
violentas reações frequentemente. Por exemplo, você escolhe uma direção, e tem 
uma reação ruim. E você insiste nessa direção, para  realizar algo, e, se você apenas 
parasse por um momento e olhasse para aquilo, saberia que é você quem está 
tentando fazer com que aquilo aconteça. Você sabe perfeitamente  que falta 
espontaneidade naquilo, espontaneidade essa que é a marca do Senhor. Você sabe 
que o Senhor não está naquilo. Você não tem senso de espontaneidade nem paz. 
Aquilo é  algo que tem que ser forçado, ser conduzido, para que aconteça. Imagino 
que cada um de vocês, que é um verdadeiro filho de Deus, sabe do que estou falando. 



Lembre-se, este é o instrumento do Espírito para ensinar Cristo __ a  vida. A marca de 
um homem ou mulher governado pelo  Espírito  é que eles se movem em vida, e que 
eles ministram vida,  e que aquilo que vem deles é vida, e eles conhecem  por meio 
daquela lei do Espírito onde o Senhor está, o que o Senhor é, o que o Senhor procura, 
o que o Senhor quer. É assim que eles sabem. Nenhuma voz é ouvida, nenhuma visão 
objetiva é vista, mas lá no íntimo o Espírito da vida é o juiz, o Espírito da vida.  

Quão necessário é para nós estarmos vivos diante de Deus em Cristo Jesus. 
Quão necessário é  que tomemos posse dessa vida. Se Satanás apenas puder trazer 
aquele espírito de morte sobre nós e deixar o nosso espírito sob o invólucro dessa 
morte, então  ele irá cortar a luz imediatamente e nos deixará cambaleando; não 
saberemos onde estamos, não saberemos o que fazer. Ele está sempre tentando fazer 
isso, e estamos numa continua luta pela vida. Tudo  para a realização do propósito de 
Deus  está ligado com esta “vida”. Esta vida é potencialmente o resumo de todo 
propósito de Deus. Assim como numa semente está a vida, não apenas a vida de uma 
semente, mas a vida de uma grande árvore, e, se esta vida se manifestar, então dará 
origem à uma grande árvore, do mesmo modo, nesta vida que nos foi dada em nossa 
infância espiritual, nosso novo nascimento, nela há toda plenitude do poder de Deus, 
e  todo o  propósito de Deus, e Satanás está do lado de fora, não apenas para tentar 
cortar nossa vida, mas para tentar impedir que  os propósitos  de Deus se manifestem  
nessa vida que nos foi dada, esta vida eternal. O Espírito está sempre envolvido com 
esta vida, e Ele diz a nós: Cuidem dessa dela; não deixem que nada venha a interferir 
nesta vida; entendam vocês que, sempre que houver algo que venha a  entristecer o 
Espírito, limitando a operação desta vida, vocês devem imediatamente recorrerem ao 
precioso Sangue que se mantem como uma testemunha contra a morte; esta vida é  
incorruptível, a testemunha no ceu que vence o pecado e a morte, pela qual vocês 
podem ser libertos das mãos de Satanas. Este precioso Sangue está sobre esta terra  
sobre a qual devemos enfrentar tudo aquilo que entristece o Espírito  e limita a 
operação da vida, pela qual vimos a conhecer Cristo, neste caminho vivo, o qual está 
sempre crescendo até chegar à plenitude.  Que o Senhor nos ajude. 

  
UM PONTO ZERO           20.10.06            
  
Todas essas passagens que temos lido são realmente uma sequência.  Elas são 

consequências do primeiro: “Nele estava a vida; e a vida era a luz dos homens." E 
você perceberá que elas representam um ponto zero. A mãe de Jesus disse para Ele: 
Eles não têm vinho; não há  nada para se extrair! O próximo capítulo  é apenas uma 
outra maneira de dizer a mesma coisa. Nicodemos veio a Jesus e procurou começar 
por um ponto  no qual considerou  ser viável para se negociar com Jesus, mas era um 
ponto muito avançado,  para que o Senhor pudesse aceitar; Assim, Jesus trouxe 
Nicodemos de volta para o ponto zero, e lhe disse: Você precisa nascer de novo. Nós 
não podemos começar em qualquer outro ponto que não esse. Se você e eu queremos 
ter qualquer tipo de relacionamento vivo, precisamos ir direto para lá: para ponto  
zero, e começar a partir dali.  "Precisamos nascer de novo",  pois, se alguem nascer 
de novo, não poderá ver o Reino de Deus. De nada adiantará iniciarmos de um outro 
ponto, de onde estaremos incapacitados de ver. O capítulo 4 é uma outra  maneira de 
se estabelecer a mesma verdade. A mulher samaritana, afinal de contas, estava na 
bancarrota, no zero. Jesus gradualmente dá abertura para uma conversa  e a última 
conversa dela, em efeito, é: Bem, eu não sei nada sobre isso; venho aqui todos os 
dias, mas não sei do que você está falando! Ela está no zero: e então Ele diz: É aí que 
começamos. A água que eu te der não vem dessa fonte, absolutamente, não é algo 
que você pode produzir ou melhorar. Não, é algo que procede unicamente de Mim; é 



um ato completamente separado de você. E aqui nós começamos novamente o mesmo 
assunto. 

  
Então, no capítulo 5, o Espírito Santo é cuidadoso em deixar  bem claro que 

aquele  pobre camarada estava num estado de desesperança; que todo esforço tinha 
sido  em vão; que cada esperança estava desapontada. Por 38 anos, uma vida, esse 
homem tinha estado daquele jeito, e pode-se ver o desespero desse homem. E o 
Senhor Jesus não diz a ele: Olhe aqui, você é um pobre aleijado; Eu vou pegar a sua 
mão, e após um período de tratamento, você irá poder andar;   vou tornar esses seus 
velhos membros novos; irei melhorar a sua condição. Nada disso. Num instante, num 
momento, um novo início se dá. O efeito daquilo que Jesus faz é como se aquele 
homem nascesse de  novo. E isto ocorre não simplesmente curando o velho homem, 
mas  fazendo dele um novo homem, em princípio. Isto é algo que acontece, que não 
estava lá antes, que não podia ser produzido antes, é algo que unicamente Cristo 
poderia ter feito. É o ponto zero; e Jesus começou do zero. 

  
 A Lei que Governa o Amor Divino               21.10.06        
  
Lendo: João 1:4; 2:3; 3:3; 4:13-14; 5:5-9; 6:33-35; 9:1-7; 11:1-6, 17,21,23,25-

26.  
  
Capítulo 6— uma grande multidão. Aonde compraremos pão suficiente para 

esta multidão? Bem, era uma situação bastante desesperadora, mas através de Seu 
próprio agir, Jesus resolve a situação, e então segue com o Seu grande ensino, para 
interpreter o que Ele tinha feito, alimentando a multidão.  Jesus diz: Eu sou o Pão 
que desceu do céu. Não há nada aqui na terra  que possa satisfazer esta necessidade; 
isto tem que vir do céu; Pão do céu para a vida do mundo: do contrário o mundo fica 
morto. Nós começamos do zero. ( Os pães e os peixes podem representar nossa 
pequena medida de Cristo, a qual pode ser aumentada.) 

  
Capítulo 9— o homem nascido cego. Não é um homem que perdeu sua visão e 

que agora a recupera. Este não é o ponto, absolutamente. A glória de Deus não é 
encontrada na melhora das coisas, mas  é encontrada na ressurreição. É isto o que se 
sucede aqui. A glória de Deus não é encontrada em nossa capacidade de produzir algo 
ou colocá-lo nas mãos de Deus, algo nosso, para que Ele o tome e faça uso. A glória 
de Deus é algo que vem unicamente Dele mesmo, e nós não podemos contribuir com 
coisa alguma. A glória de Deus se dá a partir do zero. O homem foi nascido cego. O 
Senhor Jesus deu a ele a visão; ele nunca tinha visto antes.  

  
Então o capítulo 11 junta tudo. Se você olhar para Lázaro, verá que ele é a 

representação de “Eles não têm vinho”. Ele é a representação de “Você precisa 
nascer de novo”. Ele é a representação de “a água que Eu lhe der formará nele…” Ele 
é a representação de um estado de bancarrota; mas o Senhor veio para isso. Lázaro é 
a representação do capítulo 6:  "Eu sou o pão vivo que desceu do céu… para a vida do 
mundo".  Lázaro é a representação  do capírulo 9, um homem que está sem visão, que 
ganha visão do Senhor Jesus. Lázaro representa tudo isso. Mas, se você notar, ao 
juntar tudo isso, o Espírito santo é muito cuidadoso em enfatizar uma coisa, 
principalmente, que o Senhor Jesus não irá tocar a situação até que ela atinja sua 
posição extrema, onde não haja qualquer remédio humano. Ele não irá vir ao cenário, 
até que todas as coisas humanas falhem, estejam num ponto zero. E essa não é uma 
questão de falta de interesse, de solidariedade, de amor, pois aqui o Espírito 
novamente nos mostra que havia amor. Mas o amor possui uma lei. O amor de Deus 



está debaixo de uma lei: da lei da Sua glória. E Ele somente  pode mostrar o Seu 
amor  se  isso resultar em  Sua glória. Ele é governado por isso. Todas as vezes que 
Ele demonstrou o Seu amor, Seu objetivo era  que Ele fosse glorificado, e a glória de 
Deus está associada a ressurreição. "Não te disse que, se creres, versa a glória de 
Deus?"  "O teu irão irá levanter novamente."  A glória de Deus está na ressurreição, e 
por isso o amor exige que tudo  venha ao lugar onde apenas irá resolver a situação; e 
não curando as coisas, e não remediando um velho homem.  

  
Oh, deixe-me  iniciar bem lá atrás no princípio, se for necessário.  Há muitas 

pessoas neste mundo que pensam que existe alguma coisa no homem que pode 
contribuir  para a glória de Deus. Esta é uma falácia mentirosa muito antiga.  Isto não 
é verdade.  Chame-o do que quiser, poise la tem vários nomes, tais como  'a luz 
interior' ou  'a centelha divina'. Toda Palavra de Deus é tremenda sobre esse assunto. 
Eu começo no zero, e zero para mim significa que eu não contribuo com coisa alguma. 
Tudo vem de Deus.  O próprio fato de que o dom de Deus é a vida eterna significa que 
você não a possui, até que ela lhe seja dada.  Você é cego, até que Deus lhe dê a 
faculdade de ver.  Você está morto, até que Deus lhe dá vida. Você está sem 
esperança, como aquele aleijado,  até que Deus faça algo por você, e em você,  o 
qual você jamais pode fazer. A menos que Deus faça isso, a menos que isso ocorra, 
bem, você continua lá, na sua posição. Espiritualmente, é assim que você está. Você 
não pode contribuir com nada. Nicodemos, você não tem nada para dar, você precisa 
nascer de novo; Eu não posso aceitá-lo nesse ponto que você vem a Mim! Mulher de 
Samaria, você não tem nada, e você sabe e confessa isso: É aí que Eu começo! 
Homem de Betânea, você não pode fazer coisa alguma, e você sabe disso: então tudo 
depende de Mim!  Se existe alguma coisa é por minha causa! Lázaro, o que você pode 
fazer agora, e o que alguém pode fazer por você?  Se Eu não vir e não fazer a obra, 
então não resta nada a não ser corrupção!  

  
Esta é uma das maiores lições que você e eu temos que aprender na Escola de 

Cristo:  que Deus, para a Sua glória, começa no ponto zero, e Deus irá se utilizar do 
sofrimento, através do Espírito santo, para nos fazer conhecer que é o ponto zero; 
isto é. Para nos trazer conscientemente ao ponto zero, e nos fazer entender  que 
tudo depende Dele. Como você vê, Deus enxerga sempre o fim das coisas, e o fim é 
sempre a Sua glória. Tome esta palavra novamente através deste Evangelho __  a 
glória de Deus em relação a Cristo. Nós dizíamos, numa meditação anterior, que o 
grande final de Deus para nós em Cristo é a glória, a plenitude da glória. Sim, mas 
então há uma coisa _  que nenhuma carne possa se gloriar diante Dele. E onde isso 
acontece? __ “Aquele que se Gloria, glorie-se no Senhor”  (1 Cor 1:29-31). E a que 
isto está associado? —  “Ele para nós foi feito sabedoria, justiça, santificação e 
redenção: que, de acordo com o que está escrito, aquele que se Gloria, glorie-se no 
Senhor." É uma questão do que Ele foi feito. Nenhuma carne pode se gloriar diante 
Dele.  "Minha glória, pois, não a darei a outrem." (Isa 42:8; 48:11). Portanto, tudo isso 
é um assunto do Senhor, e Ele irá reter isso em Suas próprias mãos. "E quando ele 
tinha ouvido … ele ficou dois dias … onde ele estava" (John 11:6).  Em amor, 
governado pelo amor, que a glória de Deus possa ser revelada.  

  
Estamos nós convictos disso? Levamos tanto tempo para aprender essas lições 

elementares. Nós ainda nos apegamos em algum tipo de idéia de que podemos 
produzir algo, e todos os  nossos miseráveis dias são simplesmente o resultado de 
acharmos que de algum modo podemos dar algo ao Senhor. Não sendo capazes de tal 
coisa, mas fracassando o tempo todo, nos tornamos miseráveis, perfeitamente 
miseráveis. E levamos muito tempo para chegar numa posição onde realmente 



entendemos completamente essa questão, mesmo que vivêssemos o maior espaço de 
tempo possível de um homem viver nesta terra,  nós não seremos capazes de fornecer 
com coisa alguma, nem com um “J”  que seja aceitável a Deus, o qual Ele possa usar 
para a nossa salvação, santificação, glorificação, absolutamente dada. Tudo o que 
Deus pode usar é o Seu Filho, e a medida da nossa glória final será a medida de Cristo 
em nós, apenas isso. Haverá diferenças em glória, como uma coisa difere da outra. 
Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Haverá 
diferença em grau de glória, e a diferença da glória final será de acordo  com a 
medida de Cristo  que cada um de nós possui. Isto, por sua vez, depende de quanto 
você e eu, por fé, estamos realmente fazendo Cristo a base de nossa vida, do nosso 
ser, quanto o princípio dessas palavras familiars  tem sua aplicação em nosso caso,  
'Não o que eu sou, mas o que Tu és'.  Cristo é toda a glória,  'o Cordeiro é toda a 
glória no terreno do Deus Emanuel'. 

  
Amados amigos, seja lá o que vocês façam com tudo isso, do ponto de vista de 

Deus, a glória da vida depende inteiramente  da nossa apreensão em fé,  apropriação 
e apreciação de Cristo, e não há glória absolutamente para nós agora ou no tempo 
que está por vir, mas apenas em Cristo. Eu sei o como isto é muito simples, quão 
elementar, mas, oh, é uma coisa que governa tudo. Glória __ que o Senhor seja 
glorificado em nós. Que coisa mais grandiosa poderia acontecer do que o Senhor seja 
glorificado em nós?  A glória de Deus está ligada à ressurreição, e a ressurreição é a 
única prerrogativa de Deus. Assim, para que Deus seja glorificado em nós, você e eu 
temos que viver Nele, com a vida da ressurreição, dia após dia, e conhecê-Lo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAS TEMOS CHEGADO AO MONTE SIÃO 
 de T. Austin-Sparks  
  
Prefácio  
  
Queridos irmãos e irmãs em Cristo: 
Saudações em nome de nosso Senhor Jesus! Novamente vimos até vocês colocar 

em suas mãos uma série de mensagens dadas por T. Austin-Sparks.  Novamente, 
estamos certos de que vocês irão fazer uma grande colheita espiritual  a partir dessas 
mensagens, compartilhadas numa conferência bíblica não muito tempo atrás. Nós as 
encontramos ainda frescas,  com o vigor do Espírito, e, essas mensagens são 
‘sementes’ que foram deixadas, para serem plantadas. 

O leitor deve se colocar no lugar de alguém que está participando de uma 
conferência bíblica, e ler este volume a partir dessa posição privilegiada. Também, 
será de grande benefício para o leitor, antes de começar a ler este livro, ler Hebreus 
1:1–2 e 12:18–29. 

As marcas usadas na preservação dessas mensagens de fitas não foram usadas 
somente para corresponder às exigências gramaticais da língua inglesa, mas foram 
usadas, cremos nós, para facilitar a mensagem espiritual dada: nós não estávamos tão 
preocupados com a exatidão literária, mas estávamos sim orando ao Senhor, para que 
preservasse e passasse o conteúdo espiritual dessas mensagens, pela unção do Espírito 
santo. 

”Alimento sólido”  foi, e é, dado nessas sessões onde “Sião estava reunido”.  
Estamos certos de que houve muita convicção do Espírito Santo sobre essas palavras, 
enquanto foram compartilhadas entre o povo do Senhor, porque é uma mensagem de 
palavras fortes a respeito da tão necessária apreensão espiritual de Cristo. Há muito 
aqui para encorajar, para dar vigor, e para fortalecer o Corpo de Cristo enquanto 
caminha na verdade: “Temos chegado ao Monte de Sião.”  Mas, também, há muito “abalo” nessas mensagens: “um remover de coisas ...  como das coisas criadas”;  e, 
como nosso irmão disse aos irmãos na conferência, assim nós dizemos a todos os que 
lêem: “Estejam prontos para as crises.” 

De seu irmão em Cristo  
  
CAPÍTULO  1 – AS CRISES DOS NOSSOS TEMPOS   
Lembramos, ó Senhor, de que está escrito:  “Ele falou, e tudo foi feito; Ele 

ordenou, e tudo se estabeleceu”. Pelas palavras do Senhor os céus e a terra foram 
criados. Nossa oração, Senhor, é que Tu fales. Que a Tua Palavra seja o Teu ato. Não 
apenas palavras, Senhor, mas palavras de poder _ o Divino Decreto, pela Palavra tudo 
é feito. Que seja assim, nesse momento. No nome do Senhor Jesus, Amém. 

O assunto que o Senhor colocou em meu coração para essa primeira sessão 
matinal é aquele que tem vindo a nós, e para o qual temos ido, pela vinda do Senhor 
Jesus. Para este momento presente, apenas quero lançar dois fragmentos da Escritura 
sobre os quais nos moveremos. O primeiro é encontrado no Velho Testamento, em 
primeira Crônicas, capítulo 12, verso 32:  “dos filhos de Issacar, duzentos de seus 
chefes, entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer, e 
todos os seus irmãos sob suas ordens.”  O segundo está no Novo Testamento, na carta 
aos Hebreus, capítulo um, verso 1 e 2:  “Havendo Deus antigamente falado muitas 
vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos 
falou pelo Filho” Conhecimento dos tempos ... ao final desses tempos ... Deus tem 
falado no Seu  “no Filho” :  Você perceberá que essas escrituras e seus contextos  



estão estabelecidos num tempo de crise e mudança, crises muito grandes, mudanças 
muito significativas. Na carta aos Hebreus, a referência ao fim de certos tempos, e a 
introdução de outros tempos representam uma tremenda crise, o que o Dr.  Campbell 
Morgan chamou de  “A Crise de Cristo”  Isto é o que está diante de nós agora: a crise 
de Cristo, a qual é, a crise das dispensações. 

Então, a Carta aos Hebreus nos traz para a crise do nosso próprio tempo. Traz-
nos não apenas  para um grande e geral movimento, de um regime para outro, mas 
também para a aplicação específica  daquele movimento para o nosso próprio tempo. 
E, como está colocado na passagem em Crônicas, assim como nesta Carta aos 
Hebreus, a coisa importante não é apenas saber sobre uma mudança de tempos, de 
regime,  do agir de Deus, mas é ter entendimento do que é essa mudança. Penso que 
nós veremos que isso é de  conseqüência imensa, não apenas saber que há diferentes 
dispensações, diferentes modos do agir Soberano de Deus, mas é vitalmente 
importante para o povo de Deus entender a natureza dos tempos nos quais vivemos.  
Eu me arriscaria a sugerir a você, no que diz respeito a Deus, que talvez a coisa mais 
importante para o momento é que o povo de Deus conheça a natureza do tempo no 
qual ele vive, entendendo que há uma tremenda confusão, e as complicações são 
imensas  na cristandade hoje. Muitas  pessoas não sabem onde estão. Muitos não 
sabem o que é certo, e o que não é certo; o que é verdade, e o que não é verdade, 
etc. E, repito, a coisa supremamente importante é ter conhecimento dos tempos, 
saber o que Israel deve fazer hoje. — saber o que os cristãos devem fazer hoje, por 
causa da natureza peculiar e particular do que Deus está fazendo agora. Penso que 
você irá concordar comigo de que isso é muito importante. 

Nas Escrituras, através de toda Bíblia, encontramos muitas crises, muitos 
movimentos  de uma crise, de uma posição, de uma ordem, para outra. Eu não vou 
mencioná-las, mas você sabe que a Bíblia está toda marcada por alcançar um ponto a 
partir do qual tudo assume um novo aspecto, um ponto que representa uma nova fase 
do movimento do agir de Deus. A Bíblia está cheia desse tipo de coisa. Deus se 
movendo, movendo-se por estágios, e cada estágio marcado por alguma crise. Quando 
usamos a palavra crise, queremos dizer que somos trazidos face a face perante algo 
de tremenda  significação, que vai governar todo o futuro e fazer toda diferença no 
futuro.  

Do lado Divino, essas crises  são movimentos para frente: elas representam o 
mover de Deus para frente. Do lado humano, elas são Deus se movendo para trás, 
porque as coisas se desviaram do lado humano. As coisas  se desviaram daquela linha 
direta de Deus, e outras coisas aconteceram, as quais Deus nunca desejou em Seu 
plano originou, e, uma vez que houve um desvio, surge uma crise que tem um duplo 
significado: Deus continua avançando, porém,  para poder avançar  Ele precisa trazer 
o Seu povo de volta para o ponto do qual partiram. Isto é exatamente onde nós 
estamos. Deus avança; Ele não desiste; Ele não é vencido; Ele não precisa revisar o 
Seu programa: Ele continua para frente. Mas do ponto de vista humano, ou do lado do 
Seu povo, Ele tem que puxá-los para trás e dizer: “Olhem aqui, vocês se desviaram da 
linha, vocês se desviaram da minha intenção, você têm que voltar para o ponto de 
onde partiram  e acertar novamente as coisas comigo. Eu estou prosseguindo; se 
vocês quiserem continuar, terão que voltar e se unirem comigo do ponto onde vocês 
se desviaram.” 

Eu penso que é perfeitamente  claro que os dois aspectos de qualquer crise são 
sempre esses; e a crise portanto, frequentemente, é a de deixar todo um regime ( o 
que eu tenho chamado de metodologia, ordem, desenvolvimento), deixá-lo 
completamente, deixando-o para trás e caminhar com Deus  tudo novamente, 
caminhar com Deus em um novo terreno, o qual  está completamente em 
conformidade com a Sua vontade. Essas são as coisas envolvidas nessas crises. Este é 



o método de Deus. Eu creio que Deus quer nos mostrar esta semana algo  da presente 
crise no Cristianismo, e, se isto parece muito objetivo, então vamos dizer 
simplesmente que o Senhor quer nos mostrar a presente crise, em sua vida e na 
minha, em relação ao Seu plano original. 

  
O VERDADEIRO DISCERNIMENTO ESPIRITUAL: CONHECER POR EXPERIÊNCIA 
  
Temos que incluir aqui que os homens realmente nunca aprendem alguma coisa 

teoricamente. Você não irá aprender algo por meio de volumes e mais volumes de 
palavras sendo despejadas sobre você  a partir deste púlpito durante esta semana. 
Então, você pode perguntar,  “Por que vir aqui; por que vocês nos falam?” Não, 
realmente você não irá aprender coisa alguma com tudo isto aqui: eu digo: aprender 
de fato. O homem realmente nunca aprende nada, exceto por meio da experiência. 
Saiba disso; sublinhe isso. Deus sabe disso, e esta  é a razão do porque Ele ser tão 
prático. É por isso  que  Ele irá investir anos e anos, séculos, três ou quatro milênios, 
levando isso em conta, de que os homens não aprendem nada por meio daquilo que 
lhes é falado: mas apenas por meio da experiência. Isto é, eles precisam ter uma 
história com Deus, sob as mãos de Deus, antes de aprenderem alguma coisa. 

Você pensa que sabe alguma coisa? Como você sabe? Como você chegou a 
conhecer? Participando de conferências? — Não, pode haver uma terrível tragédia ao 
longo dessa linha. Sei de pessoas que tiveram os melhores ensinos por muitos e muitos 
anos, _ 20, 30, 40 —  as outras pessoas dificilmente poderiam ter tido mais ensino do 
que elas tiveram, porém ao final, desistiram de tudo. Elas sabiam tudo. Diziam: 
“Sabemos tudo. Você não pode nos falar mais nada além do que já sabemos.”  Assim, 
você pode vir aqui ano após ano e achar que sabe.  Bem, como você sabe? Deus sabe  
que nós realmente não sabemos nada, a não ser por meio de uma história, por meio 
de uma experiência. Isto parece muito simples e elementar, mas precisamos chegar a 
esse ponto: estamos vindo  para este ponto de compreensão espiritual dos tempos, 
nossos tempos,  e saber “O que Israel deve fazer”. 

Agora devo chamar a atenção para  duas palavras gregas do Novo Testamento. 
Eu me esforcei em percorrer todo o Novo Testamento com essas duas palavras gregas; 
e eu tive uma surpresa, após alguns bons anos estudando o Novo Testamento, ao 
descobrir que  tinha um monte de anotações  cheio de referências sobre essas duas 
palavras, ambas traduzidas para o Inglês como a palavra  “conhecer”. Contudo, essas duas palavras Gregas são completamente diferentes, em dois campos inteiramente diferentes. Uma palavra significa “conhecer por meio de informação”.  Você  sabe 
porque alguém te disse. Você ouviu sobre aquilo, você leu a respeito, e é assim desta 
maneira que você sabe. A segunda palavra grega para “conhecer” é uma palavra 
inteiramente diferente que significa,  “você tem uma experiência pessoal  com 
aquilo” e você conhece algo porque aquilo operou algo em você  e se tornou parte de 
você.  É a sua história, sua experiência. É a sua vida _ é você.  

O Novo Testamento pode ser dividido por essas duas palavras. Por exemplo, “conhecer”:— “Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti”,  não por informação, mas a palavra aqui é “experiência” — Ter uma experiência com Deus. — Isto é vida, é algo 
muito definido. Eu não devo discorrer sobre isso, mas apenas indicá-lo e salientá-lo, 
porque o nosso Novo Testamento está construído ao redor dessas duas palavras, as 
quais são dois diferentes tipos de conhecimento. E aqui nós estamos com Isacar que 
“tinha conhecimento do que Israel devia fazer”. 

Agora, temos dito que a Bíblia está anotada por marcas de tempo, e que somos 
trazidos com o Novo Testamento para uma nova marca  de tempo ou crise. E tudo 
para você, para mim, para todo o povo de Deus, vai realmente depender se temos 
este discernimento espiritual, esta compreensão, este conhecimento espiritual, este 



segundo tipo de conhecimento do qual nos referimos _  do que Deus realmente está 
fazendo agora; o que Ele está trabalhando hoje; não em geral, mas em particular. 

Oh, se apenas esta semana pudesse levar todos nós para esse tipo de 
discernimento, então isto seria mais do que uma conferência bíblica de palavras e 
ensino. Haverá tremendas questões que proporcionam uma crise. E deixe-me dizer de 
uma vez: Espero que você esteja aqui para uma crise; e espero que você esteja 
preparado para ser virado de cabeça para baixo, preparado para deixar todo um 
regime se Deus disser: “Basta com isso”,  e para realmente abraçar Seu atual método 
e se engajar nisso. Espero que esta seja a sua posição, porque você irá ser achado 
nisso, à medida em que prosseguirmos com esta importante questão e compreensão, 
especialmente e inclusive do que realmente aconteceu quando o Filho  de Deus, Jesus 
Cristo, entrou na história, quando Ele veio a este mundo. Estou convencido, caros 
amigos, que muitos e muitos cristãos hoje compreendem o que realmente aconteceu 
quando Jesus veio a este mundo, e é sobre isso que iremos gastar horas e horas, 
confiando que o Senhor nos abra o entendimento. 

  
TRÊS CICLOS  (FASES)  EM RELAÇÃO A CRISTO 
  
Como você vê, a vinda de Jesus Cristo a este mundo dividiu a história ao meio. 

De um lado foi dito: “Fim”, e do outro foi dito: “Começo”. Uma grande e imensa 
divisão está representada pela entrada na história de Jesus Cristo, e nós temos que 
entender esta divisão. 

Tem havido, naturalmente, três ciclos em relação a Cristo. Primeiramente, 
tem havido o ciclo histórico. Quando vim ao Senhor pela primeira vez, e fiquei 
interessado nas coisas de Cristo, foi o tempo quando tudo consistia do Jesus histórico. 
O Jesus da Palestina, o Jesus de Belém, de Nazaré, de Cafarnaum, de Jerusalém, 
Jesus do monte fora de Jerusalém, chamado Calvário, Jesus do Getsêmani, o Jesus 
dos três anos e meio, ou de trinta anos, _ o Jesus da história. Todo mundo estava 
interessado nisso: isto é o que nos atraía. Não há nada errado, naturalmente, com 
isso; isto é muito bom. Esta foi uma fase, e pode ser ainda a fase de alguns, mas 
então aconteceu uma mudança, e passamos para o que podemos chamar de a teologia 
ou doutrina de Cristo. Muito foi aprendido sobre a Pessoa de Cristo, o nascimento 
virginal, a Deidade, a Soberania, e tudo do que é chamado de ‘os fundamentos da fé 
em Cristo Jesus’. — a teologia e a doutrina de Cristo. E, opinião minha, que fase foi 
essa!  Que tremenda polêmica a Pessoa de Cristo tem sido. 

Não há nada de errado com essa segunda fase. Não há nada de errado em se 
ocupar com a Pessoa, a Deidade, a Filiação Eterna, tudo isso é muito bom, mas você 
precisa prosseguir, porque isso não é tudo. Sua teologia não irá valer quando você 
entrar no campo dos terríveis conflitos espirituais, quando sua fé for abalada desde a 
raiz. Você pode ficar comovido com tudo o que “conhece”. Mas isso não irá 
permanecer. O povo de Deus não irá resistir à última crise se apoiando na teologia, na 
doutrina cristã, embora isso possa ser fundamental. Mas não podem resistir apoiados 
apenas nisso. 

Aí estão as duas fases. Elas podem se dar simultaneamente, ou podem ser mais 
ou menos definidos como períodos. Contudo, há uma outra, uma terceira, que é a 
última, que é a suprema. É com esta fase que estaremos ocupados durante esta 
semana. É a fase espiritual. Assim, você pode ter a fase histórica e a  teológica sem, 
contudo, ter a espiritual; e embora você possa ter essas duas fases, porém, se não  
tiver  a fase espiritual, então você não irá sobreviver. Você não tocou no coração da 
grande divisão, a grande mudança que aconteceu com a vinda de Jesus Cristo. É a 
vida espiritual de Cristo que importa, e não a histórica. É o entendimento espiritual 



de Cristo e não o teológico que interessa. Mas, se você não entender isto ainda, 
acompanhe-nos,  porque estaremos entrando nesse assunto na seqüência. 

  
A REVELAÇÃO ESPIRITUAL DE JESUS CRISTO  INTERIORMENTE 
  
Essas três fases são claramente reconhecidas, e nós temos chegado à última, à 

revelação espiritual de Jesus Cristo em nosso interior pelo Espírito santo _  Supremo, 
Absolutamente Essencial, Indispensável. Como dissemos: Deus, quando Ele se move, 
(e Ele está se movendo agora sobre esta linha, se você puder discernir isso) Ele se 
move para frente, mas agora Ele está se movendo para trás. E, se você puder se 
lembrar do que falamos anteriormente, verá quão verdade é  que Deus está se 
movendo para trás, a fim de poder avançar novamente.  

Sobre o que está baseado o Novo Testamento?  Na vida Histórica de Jesus? Não. 
Na vida teológica de Jesus? Não. Tudo isso está lá.  Isso é fundacional; contudo, a 
verdadeira raiz do cristianismo, esta nova dispensação, crise, e movimento, a real 
raiz do cristianismo está reunida nas palavras do apóstolo Paulo, que representa em si 
mesmo, em sua experiência, em sua história com Deus, a natureza desta dispensação; 
e nas palavras simples, mas profundas, resume tudo: “Aprouve a Deus,... revelar o Seu Filho em mim”. Isto é algo mais do que a experiência objetiva na estrada de Damasco.  Este foi o ponto decisivo na grande crise. Isto foi um impacto sobre Paulo 
de um significado que era pra iniciar, então, e se desdobrar pelo resto de sua vida. “Aprouve a Deus, ... revelar o Seu Filho a mim”. É isso. Não revelar Seu Filho para mim, mas em mim. 

O que Paulo mais tarde escreveu foi citado aqui na última noite.  “Que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lhes conceda um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento (nossa segunda categoria de palavra, porém com um prefixo: no pleno conhecimento) Dele”. Um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento Dele, de Jesus Cristo. Isto é interior: no mais profundo do nosso ser, Deus nos fez ver, e ver o significado de seu Filho, Jesus Cristo. _ É daí que vem o 
cristianismo, o verdadeiro cristianismo, e qualquer coisa menos do que isso é um 
cristianismo  perigoso. Perigoso para o indivíduo em questão, e perigoso para a igreja. 
Isto é o que eu quero significar com crise espiritual, o aspecto espiritual, acima e 
além, é mais do que uma doutrina histórica ou teológica. O espiritual: a revelação de 
Jesus Cristo no interior. 

Somente o Senhor Jesus pode fazer isto. Todos nós precisamos orar ao Pai da 
Glória para que Ele faça isso. Mas isto pode ser feito, e pode ser feito aqui. Pode ser 
feito, para que saiamos deste lugar dizendo: “Eu tenho visto”. Eu não posso mais ser 
a mesma pessoa. Todo um regime é deixado para trás, e uma ordem inteiramente 
nova chegou para mim. Eu saí de algo e entrei em outro, e estou vendo. Estou vendo 
Cristo. “Este é o ponto central, caros amigos, da mensagem que trago a vocês. 

  
O  GRANDE DIVISOR: A CRUZ 
  
A Bíblia está dividida em duas partes principais, o que chamamos de Velho 

Testamento e o Novo Testamento; mas, note, é mais do que uma divisão de livros _ 
Gênesis a Malaquias, compreendendo muitos livros, metade da Bíblia; e, de Mateus a 
Apocalipse, outros tantos livros, ficando assim a Bíblia  dividida em duas partes.  Oh, 
é muito mais do que uma divisão de livros. É uma grande divisão: uma divisão 
espiritual. 

Os quatro Evangelhos, _ o que eles realmente significam?  Primeiramente, eles 
introduzem uma Pessoa que em Si mesma é a crise, e que carrega e faz com que 



ocorra a crise, e muda a dispensação em sua totalidade.  Os Evangelhos introduzem a 
Pessoa que faz, e que é isso: esta é a crise de Cristo. 

Mas você percebe, naturalmente, que todos os quatro Evangelhos, embora 
sejam diferentes nos detalhes do conteúdo, todos apontam diretamente para a cruz. 
Cada um deles tem esta característica em comum, não importa que haja outras 
diferenças, todos eles têm isto em comum: culminam na cruz. A Pessoa da crise é 
introduzida, e a crise em si é a crise da cruz. A Cruz é a crise da mudança que veio 
com a Pessoa.  E é para esta Pessoa que ela aponta: aqui está a Pessoa, aqui está a 
Sua vida e caminhada terrena, trabalho e ensino, mas nada disso pode ter valor algum 
para você enquanto a Cruz não for colocada sobre tudo isso. Você pode saber tudo o 
que há sobre a vida histórica e teológica de Jesus, mas nada irá acontecer até que 
tudo aquilo que está nos Evangelhos seja trazido para a Cruz, e  a Cruz realize a crise 
da Pessoa. 

O resultado e a questão é que entre as duas divisões da Bíblia, entre o Velho 
Testamento e o Novo Testamento, lá está a Cruz. É exatamente lá que você tem que 
colocar a Cruz. Entre Malaquias e Mateus, no que diz respeito aos livros (e eu não 
estou falando da ordem cronológica da Bíblia, mas sobre o seu entendimento 
espiritual ), no que diz respeito aos livros, você tem que colocar a Cruz lá, —  porque 
de um lado da Cruz, tudo o que vem antes e vai até Malaquias, tudo de Gênesis a 
Malaquias  diz: “Não mais, não mais. Acabou! ”  E, então, daquele ponto em diante, 
de Mateus ao Apocalipse, esse lado da Cruz diz: “Sim, todas as coisas são novas!” 

Se eu tivesse que ilustrar, desenharia uma grande Cruz com uma linha fina do 
topo ao fundo, não apenas desenharia esta linha sobre a Cruz, mas começaria 
desenhando a linha acima da Cruz, do céu através da Cruz  para o maligno, uma linha 
grossa — não há terra _  e então, de  um  lado da Cruz escreveria uma palavra, uma 
palavra grande e compreensível, “NÃO” tão grande quanto a Cruz. E do outro lado da 
Cruz, o lado da frente da Cruz, colocaria uma outra palavra, “MAS”. 

  
“NÃO”  —  “MAS” 
  
Agora, irmãos, como já dissemos anteriormente, adquirir esta experiência pode 

demorar  o resto de sua vida.  Como você pode ver, essas duas palavras governam 
todo o Novo Testamento; e, se você se interessar em fazer um estudo mais 
aprofundado e analítico do Novo Testamento a partir desta ótica, sublinhando cada 
ocorrência onde essas duas palavras são colocadas juntas, então terá uma imensa e 
nova compreensão(revelação) do significado de Cristo, e da diferença que Ele fez, da 
grande divisão. 

O “não” e o “mas” se aplica a tudo. Aplica-se ao início da história cristã no 
indivíduo. Abra o Evangelho de João. Onde você se encaixa?  “os quais nasceram, não 
do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.” Aqui 
está o seu grande   “Não”—“Mas”   já no início; e se eu prosseguisse em mostrar a 
você como isto se aplica a tudo no Novo Testamento [e nós estaremos falando sobre 
isso mais tarde, em suas particularidades] você veria a Cruz, com o seu grande 
divisor. Este é o grande “Não” de Deus _  ah, mas na ressurreição, e lembre-se de que 
a ressurreição é sempre positiva,  o “MAS” é  positivo. 

A palavra  “nem” é apenas uma outra palavra para “não”: “Porque em Cristo 
nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova 
criatura(criação)”—   “Não–Mas,”  e assim você poderia prosseguir. É maravilhoso 
como essas duas palavras abrem tudo e nos dão um “vislumbre”  daquilo que vem a 
nós, e  o que temos recebido com a vinda de Jesus Cristo. E aqui está a grande divisão 
_ com a Cruz situada entre os dois Testamentos, lá no final de Malaquias [o qual é um 
livro trágico, do fracasso de todas as coisas no passado] e, no início de Mateus, [que é 



um livro de esperança, de luz, de vida, de tudo novo]. Com esta divisão está o grande 
“MAS” de uma nova ordem de coisas: é o fim de um sistema e o começo de um outro 
completamente novo. A Cruz do Senhor Jesus escreveu essas duas palavras sobre toda 
a história coberta pela Bíblia. A Bíblia foi colocada para compreender a história 
humana, e a história humana está compreendida nessas duas palavras: “Não”–“Mas.” 

Agora, há algo aqui que devo dizer, e espero que seja muito proveitoso. A Cruz 
é uma coisa muito prática. Para  Deus, a Cruz não é uma doutrina, ou apenas uma 
doutrina, do caminho da salvação, do caminho da redenção. A Cruz não é apenas uma 
teologia de reparação, e todo esse tipo de doutrina; e ela certamente não é apenas 
algo histórico representado pelo crucifixo. A Cruz é algo extremamente prático para 
Deus, que veio para fazer real essa divisão; e, embora você possa saber tudo a 
respeito da mensagem da Cruz, (ou acredite assim o conheça), embora você possa 
estar cheio do ensino da Cruz, o teste real do conhecimento que você possui sobre a 
Cruz é onde esta divisão foi colocada em você, onde a Cruz resulta num abandono 
total de um regime, sistema ou ordem. 

Oh, eu sei que você diz: “A Cruz significa que eu deixei o mundo e as coisas do 
mundo.”  Oh,  é tolice falar dessa maneira. Você realmente não sabe o que você tem 
que deixar para trás. Contudo, você irá aprender  debaixo das mãos de Deus o que a 
Cruz significa sobre a eliminação, o deixar de lado, cada vez mais de lado, daquilo 
que pertence à velha ordem. Nós estamos chegando a isso, em Hebreus. Estamos 
entrando nesta carta aos Hebreus, e você irá chegar a uma frase que você conhece: 
“Saiamos, pois  a Ele  fora do arraial, levando o Seu opróbrio”.  O que isso significa 
para você?  “fora do arraial”. 

Leva bastante tempo para aprender o que isto significa, e isto significa passar 
por algumas experiências literalmente  terríveis  e devastadoras em nossa vida da 
alma. Esta é a obra da Cruz. Como você vê, a Cruz é algo tremendamente prático, 
que força uma passagem, tornando-a cada vez mais ampla, à medida em que 
prosseguimos; o fato é quanto mais nos movemos [queiramos ou não] para dentro de 
uma compreensão espiritual, e da apreensão do significado de Cristo, achamos-nos 
mais e mais sozinhos, no que diz respeito a muitos cristãos, e certamente no que diz 
respeito ao sistema tradicional do Cristianismo. 

Agora, para trazer esta introdução preparatória para mais perto, permita-me 
novamente voltar ao ponto inicial,  e dizer que o progresso na vida e o propósito de 
Deus depende do discernimento espiritual  [ao qual esta carta aos Hebreus tem a ver, 
em sua totalidade;  lembra o que ela diz?: “—“Saiamos ... ”— esta é uma das palavras 
chaves, frases chaves, de toda a carta.  “Saiamos pois — fiquemos atentos, prossigamos para a perfeição”].  O que estou dizendo é que o progresso na vida e 
propósito de Deus, para o indivíduo e para a igreja, depende  (e se você esquecer 
tudo mais, escreva isto) do discernimento espiritual, este tipo de conhecimento 
espiritual e entendimento, assim como da natureza desta grande mudança que veio 
com o Senhor Jesus. _ Discernimento _ ! 

  
CONHECIMENTO [COMPREENSÃO ESPIRITUAL] DOS TEMPOS   
  
Voltemos agora, por um instante, à nossa passagem do Velho Testamento em 1 

Crônicas 12, para analisar o capítulo. É um novo movimento, uma crise, um ponto de 
virada. Davi está lá fora, no campo.  Ele se encontra numa área desabitada, numa 
caverna; e agora estão vindo a ele homens de diversas tribos, somente os mais 
valorosos, apenas alguns, uma espécie de remanescente de Israel, vindo a ele, fora no 
campo.  Neste capítulo estão descritas as várias características desses homens, 
homens valorosos, de coragem, de grande força, hábeis na arte da guerra, homens 



que estão engajados com toda a sua força, pois está escrito: “Esses vieram com um 
coração perfeito.” 

Muito bem, aí estão todos esses homens, que  se ajuntam a Davi, que possuem 
essas qualidades todas; e, então, bem lá no meio do grupo estão os homens de Isacar, 
que tinham o conhecimento dos tempos, e conheciam o que Israel devia fazer. Bem 
no coração deste novo movimento de Deus, que é um movimento de reconquista, 
existe um contraste, uma coisa impressionante: “homens que tinham conhecimento 
dos tempos, para saber o que Israel devia fazer”  E eu me arrisco a sugerir que, 
apesar de toda a força daqueles outros homens, com todos os seus músculos, com 
toda a sua força física, porém  para os homens de Isacar estaria faltando algo que 
poderia prejudicar todo o movimento. Creio que isto está colocado lá para mostrar 
que, com tudo isso que está sendo feito,  (com tudo o que é correto e bem 
intencionado) a coisa que deve estar no coração de tudo é o conhecimento espiritual, 
o discernimento espiritual, _ homens que sabem qual o significado deste tempo; 
homens que têm conhecimento dos tempos e o que isto significa.  

Oh, isto não é algo que simplesmente está acontecendo, que os homens estão 
fazendo. Não, isto possui um significado _ um significado profundo, Divino; e aqueles 
homens compreenderam isso. Eles entenderam o significado do tempo presente; e 
porque haviam entendido, sabiam o que Israel deveria fazer. Você não sente que isso 
é importante? Que é vital?!  Bem, o que os homens de Isacar realmente entenderam?  
O que foi isso que eles entenderam que Israel deveria fazer? Pare e reflita. Olhe para 
o contexto novamente. Naturalmente, é um contexto histórico em ilustração, mas é 
espiritual em princípio, e a resposta para aquilo nesta dispensação está na Carta aos 
Hebreus. Onde você lê isso em Hebreus?  “Havendo Deus antigamente falado de várias 
maneiras, hoje nos fala através do Seu Filho, o qual é o Herdeiro de todas as coisas.” 

Isto nos trás de volta para o que Israel devia fazer, em relação a Davi, e porque 
eles deviam fazê-lo. Vamos a Davi. O escolhido de Deus; uma escolha soberana, uma 
eleição de Deus, um Rei escolhido por Deus, o princípio da autoridade celestial de 
Deus entre o povo de Deus _  Davi significa tudo isso. Aqueles homens sabiam que 
Israel devia voltar para Davi e colocá-lo no lugar para o qual ele tinha sido ungido por 
Deus. 

Agora isto é simples, em linguagem, mas não se esqueça que isto representava 
algo. Você ainda tem Saul vivo, ainda tem o antigo regime de Saul. Ele ainda não está 
morto, tem os seus quarenta anos de governo, e, palavra minha: ‘Que problemão para 
Israel!’  Quanto a Davi, ele é um homem de Deus, um homem ungido por Deus,  mas 
que não está ocupando  o seu lugar plenamente; está caminhando para isso; mas este 
é o método de Deus. Voltemos para a Carta aos Hebreus. Qual é o movimento, o 
último movimento, o movimento pleno, que abraça todas as partes, os fragmentos, e 
compreende tudo e que faz com que tudo seja final? — Plenitude e Finalidade são as 
palavras para descrever a Carta aos Hebreus: é um movimento de Cristo com uma 
compreensão espiritual do que Ele é, de quem Ele é, o que Ele representa no Universo 
de Deus _  é uma apreensão espiritual de Cristo.  

Oh, as palavras parecem tão completas, não parecem? Talvez a familiaridade 
roube delas um pouco da sua força, mas caro amigos, tudo para o Cristianismo, por 
destino, depende agora de uma adequada compreensão do significado de Jesus Cristo, 
na ordem Divina das coisas. E isto será devastador para todo um sistema, para o 
chamado sistema Cristão. Isto também é devastador para você e para mim. A coisa irá 
se desintegrar. Talvez você não entenda o que eu quero significar. Sim, vai haver um 
grande “NÃO” de Deus  escrito sobre todo o Sistema Cristão. E os homens, embora 
não sejam sábios quanto a isso, eles fortemente percebem, cada vez mais, que têm 
que fazer alguma coisa para manter o Cristianismo intacto. Acredito que todo o 
movimento ecumênico é um tremendo esforço para salvar o Cristianismo do colapso. 



O Conselho Mundial das Igrejas está para colocar o Cristianismo sobre uma bengala e 
salvar sua reputação. Os homens estão fazendo isso, estão fazendo um tremendo 
esforço, porque há aqueles que estão dizendo que o Cristianismo já teve o seu dia, e 
não mais significa alguma coisa. E você pode dizer que isto é infidelidade, que é 
apostasia, mas, caros irmãos, não cometam nenhum erro _ se vocês prosseguirem com 
Deus, chegarão a experiências espirituais  onde serão testados em cada ponto de suas 
vidas cristãs, para ver se ela realmente é válida, se irá suportar a situação, se vocês 
conseguirão passar adiante. Sim, nas coisas que vocês mais fortemente acreditam e 
pensam que conhecem bem, vocês serão testados. Não cometam nenhum engano 
sobre isso _ o tempo pode vir em suas vidas quando vocês serão tentados a questionar 
as realidades mais profundas de suas convicções do passado. 

Há homens e mulheres que irão passar por isso hoje. Eu penso que alguns 
daqueles que gastaram longos anos na prisão, por causa de Cristo, e eu leio o que eles 
escreveram antes, e sou obrigado a dizer:  “Será que essas pessoas continuam crendo 
agora?”  Será que elas se apegam às suas convicções agora? Será que essas convicções 
estão fazendo com que elas consigam passar por esta experiência hoje? É uma 
afirmação tremenda que elas fizeram sobre a total suficiência de Cristo, e assim por 
diante, mas será que isso permitirá que eles consigam passar pela prova?”  Creio que 
elas  irão conseguir porque Ele é o Senhor, porque o coração está correto para com 
Ele; mas, observe, eu simplesmente digo que esta grande questão do real significado 
da nossa fé, de nosso cristianismo, será colocado à  prova. Será revelado, então, se é 
uma tradição cristã, se é uma doutrina cristã, se é uma teologia cristã, o sistema 
cristão geralmente aceito, ou se é Cristo!!  Seremos reduzidos a Cristo, seremos 
levados ao lugar onde vamos dizer:  “Tudo o que restou (após todo o meu aprendizado 
e ensino cristão, e obra cristã) foi o Senhor! Mas será isso uma posição fatal? — 
Absolutamente! Você sabe da velha mulher no navio, não sabe? Numa tremenda 
tempestade, ela olhou para o capitão e disse: “Capitão, vamos nós afundar? É o fim?” 
O Capitão respondeu: “Seria melhor que você orasse”.  E ela disse: “ Oh! Chegou a 
esse ponto?”  Sim, nós iremos naufragar sobre Cristo e, então, será descoberto  se 
estamos ou não debaixo do “Não” ou do “Mas”.  

Vamos orar... 
Agora, Senhor, Tu és quem interpreta, quem explica, e dá entendimento. 

Nossa reação a tudo isso é _ esta carne não pode. Nós, em nós mesmos não podemos. 
Sabemos disso, mas Tu és suficiente. Os nossos corações estão abertos para Ti. 
Senhor, nós confiamos, e estamos realmente voltados para Ti. Use este fraco 
ministério para nos dar interpretação de futuras experiências em Tuas operações 
conosco, os Teus caminhos misteriosos. Oh, Senhor, abra os nossos olhos e nos dê uma 
compreensão espiritual, nós pedimos em nome do Teu Filho, Amem.  

  
CAPÍTULO 2 _ UM NOVO ISRAEL     
  
Senhor, não como sendo  uma parte do nosso programa, mas do fundo de 

nossos corações falamos: “Parta o pão da vida para nós..”  Tu és o Pão da Vida. Dá-
nos de Ti mesmo esta manhã.  Que possa haver uma real ministração de Cristo nesta 
hora. Envia o Teu Espírito, Senhor, de uma nova forma para nós. Abra os nossos olhos, 
para que possamos vê-Lo. Senhor, ouça esta oração por causa do Teu próprio nome. 
Amém. 

Na carta aos Hebreus, no capítulo um, vamos ler novamente os versículos 1 e 
parte do 2:   

“Havendo Deus antigamente falado de muitas maneira  aos nossos pais através 
dos  profetas, nesses últimos dias  nos tem falado por meio de Seu Filho, o qual é o 
herdeiro de todas as coisas...”  



O perigo que segue imediatamente paralelo à leitura que fazemos dessas 
palavras é o perigo da familiaridade. Quero dizer com isto  que, após mais de 60 anos 
de estar ativamente ministrando a palavra, portanto bastante familiarizado com as 
escrituras, essas palavras estão mais vivas e mais significativas hoje do que antes. E 
assim deve ser. O meu problema é que não espero viver o suficiente com essas 
palavras e com esta carta.  Num certo sentido, você deve não conhecer a sua Bíblia. 
Você deve, e nós devemos, ir à Bíblia a cada momento como se não a conhecêssemos. 
Eu não consigo comunicar para você a minha própria percepção disso. Apenas posso 
fazer uma afirmação como esta, quanto ao como deve ser. A dificuldade é  comunicar 
aquele senso de imensidão, de vitalidade, de urgência que está presente comigo 
nesta carta aos Hebreus. Ela deve vir a você desta forma, e é por isso que oramos: 
“Oh, envia-me o Teu Espírito, Senhor, para que Ele possa tocar os meus olhos e me fazer enxergar além desta  página sagrada.”  Além da página sagrada _ é para onde 
devemos olhar. Nós vemos a letra, a página, as palavras; nós as conhecemos. Elas nos 
são bastante familiares, mas é para algo que está além dessa escrita que temos que 
olhar. Que o Senhor nos ajude nesta manhã. 

Agora, tendo repetido aquelas palavras no início desta carta, esperamos que 
você já tenha compreendido a significação  das palavras introdutórias, as quais são 
realmente uma compreensão de toda a carta, ou  a verdade que está nesta carta aos 
Hebreus. Espero que você tenha visto as duas coisas que compreendem esta carta. Em 
tempos passados, existiam fragmentos, pedaços, porções, aspectos, mas agora tudo 
aquilo  e muito mais está reunido junto, está compreendido, está completo.  Não há 
mais diferentes porções, não há mais diferentes tempos, não há mais diferentes 
maneiras, mas agora há  um tempo, uma maneira.”  Está tudo aqui. A plenitude já foi 
alcançada, e este é um outro tempo, o tempo subseqüente, o tempo final da 
plenitude. 

Assim, esta carta aos Hebreus, nos traz a última plenitude de todas as coisas no 
Filho, e não apenas a plenitude, mas a finalidade. Este é o tempo final, o fim, e não 
há mais nada além disto. É o fim de toda fala de Deus.  Deus, que falou por meio 
daquelas várias maneiras e  métodos, tem agora falado de forma completa e  final, 
não há mais nada além. Nós devemos ficar impressionados com isso. 

Não sei o que você procura, o que você está esperando, pelo que você está 
orando, mas Deus já têm dado tudo aquilo pelo qual você sempre orou ou pediu. É 
presente, é agora. Ele não tem mais revelação a dar, apenas aquilo que Ele já deu. 
Revelação, agora e a partir de agora, não é uma nova verdade, mas apenas a luz 
sobre a Verdade. 

Gostaria que você fosse agora ao capítulo 12 desta carta, apenas para  checar 
novamente às nossas palavras principais. Lembre-se do que dissemos ontem sobre as 
duas palavras abrangentes que estão presentes ao longo de todo o Novo Testamento. 
Capítulo 12, versículo 18:  “Porque vocês não têm chegado...” — E então, no verso 
22:  “Mas vocês têm chegado...”  —  Mas. Aqui nos versos 18 ao 21,  você tem uma 
compreensão de tudo. Tudo é  muito  abrangente; e tudo aquilo é decidido e  
finalizado com a palavra “Não”  Então, com o verso 22, há uma introdução de uma 
outra grande ordem de coisas, maravilhosa, que está além de nossa  compreensão.  

Eu não estou exagerando, caros amigos, quando digo que poderíamos passar 
todo um ano sobre os versos 22 e demais. A plenitude e a profundidade é tão grande, 
porque compreende toda a Bíblia. É este grande divisor entre o “não” e o “mas”; e, 
como dissemos ontem, estamos já neste tempo, concernente ao advento de Cristo e a 
Sua Cruz. 

Imagino que você fará esta pergunta simples: “Quem é você?”  Imagino qual 
seria a sua resposta. Talvez você diga: “Bem, eu sou um filho de Deus. Sou um 



cristão.”  Oh, as respostas seriam várias. Assim agora, nesta manhã, conforme o 
Senhor nos capacitar, queremos focalizar sobre “quem somos”. 

   
A INTERVENÇÃO DE DEUS: UM ATO DIVINO 
  
Aqui no capítulo 12, dentro destes versículos encontramos o grande divisor 

entre o “Não” e o “Mas”, o qual está  tão concentrado nesta única carta. Outras 
cartas são mais  genéricas, mas nesta carta, o significado particular é que tudo aquilo 
que fica dos dois lados da cruz está concentrado nesta carta aos Hebreus.   

Você perceberá  [e eu não estou lidando com os detalhes desses versos, 
somente com as afirmações genéricas], você perceberá que sob este “não” _ “vocês 
não têm chegado ao ...”—  você tem a constituição da nação de Israel.  Você é levado 
ao monte Sinai, e, no Sinai  Israel foi constituído como nação. Eles eram um povo, 
uma multidão de pessoas comuns, uma multidão mista, até então; mas agora, aqui no 
Sinai, eles são constituídos na nação de Israel. Eles eram os hebreus que haviam sido 
agora transformados em Israel. Primeiro Hebreus, Judeus, agora Israel, uma nação. 
Eu sei que o nome Israel remonta para antes disso, quanto a pessoa. Remonta ao novo 
nome de Jacó e de sua família, mas aqui eles são constituídos em uma nação que saiu 
das nações, separado das nações, distinta entre as nações, uma nação chamada 
coletivamente de Israel. 

Isto é algo novo na história, algo novo entre as nações, algo novo neste mundo. 
 É um ato de Deus, Deus agindo. Preciso tomar um tempo, a fim de  citar as 
Escrituras:  “Eu os tenho escolhido,”  diz o Senhor,  “Vocês são o meu povo,” o que 
implica dizer que “Vocês são o resultado da minha ação na história.” 

A primeira palavra neste livro de Hebreus é “Deus”, e esta palavra sempre fica 
bem na cabeça de todo novo movimento de Deus. O que está escrito em Gênesis?  “No 
princípio Deus ... ”— É Deus em ação no princípio. É Deus tomando a iniciativa; e este 
povo de Israel é o resultado da intervenção de Deus na história deste mundo através 
de uma ação Divina; é a própria prerrogativa Divina, completamente e unicamente de 
Si mesmo. Deus na criação, um novo começo; isto está no Velho Testamento. 

Então, você vem para o Novo Testamento, que, no Evangelho de João, começa: 
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.”  — “No 
princípio Deus”!  — Este é um novo movimento. “Uma nova criação”  está aqui 
indicada,  e descrita com  exatidão.  “No princípio Deus criou ...homem”.  (Genesis 
1:1, 26). Mas aqui em João uma nova humanidade, uma nova raça, é trazida à vista 
sob um “Não” e um “Mas”.  “Os quais nasceram NÃO do sangue, nem da vontade da 
carne, nem da vontade do homem, MAS de Deus”. 

“Não do sangue”?  No texto Grego, a palavra “sangue” está no plural. Por que 
no plural? Muito bem,  nós não iremos fazer aqui um ensaio apurado a fim de  provar 
a nossa teologia liberal, mas o Espírito Santo é sempre exato e correto, e Ele faz com 
que isto seja colocado numa forma que você quase não percebe, de modo que você 
não fica impressionado, e Ele coloca desta maneira:  “Não de sangues,”  não de José 
e Maria.  Isto é a mistura de sangue, não é?! Isto é a raça humana natural, ordinária, 
a mistura de sangues, de dois sexos.  “Não de sangues” — isto tem uma aplicação 
direta ao nascimento virginal. 

Como povo de Deus, nós não nascemos dessa maneira. Você não nasceu um 
cristão. Você não nasceu naturalmente um filho de Deus. Você não herdou a vida 
Divina pelo nascimento natural. Mas nós “nascemos de Deus”. Nós somos um ato de Deus! É um ato Divino que produz uma nova raça, uma nova e diferente humanidade 
que não foi produzida pela vontade do homem, que não foi produzido pela linha 
natural, absolutamente,  “mas de Deus”  uma nova humanidade, uma raça espiritual. 
Não uma raça natural, absolutamente, mas uma raça espiritual. 



Assim então, qual é a implicância tanto desta carta quanto do Novo 
Testamento, como um todo? Qual é? _ Um novo Israel, do qual esta carta está falando 
aos Hebreus: não aqueles hebreus da história, mas um novo Israel. 

Penso que você deve perceber, se já não percebeu, _ é uma coisa muito 
simples, naturalmente, todos devem estar familiarizados com isso _  mas eu estou 
muito feliz em perceber que numa  tradução e interpretação mais recente  da Bíblia, 
chamada  “Amplificada” , seja onde for que o nome “Cristo” é mencionado  no Novo 
Testamento, esta versão une o nome e a palavra “Cristo” com “Messias”. Ela os 
coloca juntos: essas duas palavras se equivalem, pois, como você sabe,  “Messias”  
está no  hebraico e “Cristo” no grego, significando a mesma coisa,  “O Ungido do 
Senhor”.  Mantenha sempre isto em mente. O Cristo é o Messias. O Messias da 
história  hebraica, tanto em conceito como em expectação, o Messias do antigo Israel 
é o Cristo do novo Israel. Um nome, um mesmo nome, um mesmo significado, mas 
que persistem até hoje; e assim, seja onde você ler a palavra “Cristo” em seu Novo 
Testamento, não se esqueça  do hífen, digo “Cristo_Messias”. 

Impressiona mais quando lemos nesta versão: toda vez que você menciona 
“Cristo”, quer dizer “Messias”. Você entende o significado?  Você entende para onde 
isto nos leva? É um novo Israel por que é um “novo” Messias?  Está isto correto? É o 
Único Messias, é o antigo Messias; e aqui esta carta está dizendo que todas as 
esperanças, expectações e concepções de Israel em relação ao futuro Messias _  tudo 
o que Israel sempre associou com aquele nome do Futuro Messias, é tomado agora em 
Cristo, está compreendido em Cristo. Ele compreende e cumpre tudo, e vai além da 
concepção que o povo tinha a respeito; e, como veremos, além da sua aceitação. 

Bem, é um novo Israel, não aquele  Israel limitado, com  mentalidade e 
concepções exclusivas. É muito maior do que tudo o que o antigo Israel já esperou, 
procurou e orou. De fato é muito maior, e nós iremos voltar a isto mais adiante. É o 
início de um novo Israel com o [e devo usar a palavra ‘novo’, embora ela não esteja 
completamente correta] “novo” Messias, o Cristo, o Ungido. 

Como dissemos, é um novo ato de Deus. O novo ato de Deus é o Messias, o 
Cristo; um novo ato de Deus é o novo Israel; e há dois fatores e aspectos dominantes 
neste novo Israel como ato de Deus. Há dois aspectos. O primeiro é a Ressurreição de 
Cristo, um ato único de Deus, porque a Ressurreição é um ato específico e peculiar de 
Deus na história. Deus ressuscitou a Cristo! Não é ressuscitação: é Ressurreição; e, 
naturalmente, Deus olhou e viu que não havia qualquer dúvida de que o Cristo tinha 
morrido, de que Ele estava morto. No que se refere ao Cristo como homem, estava 
Ele morto e sepultado. E, se alguém ficar numa sepultura por três noites, você tem 
toda a base para concluir que essa pessoa está morta. Muito bem! Não é 
ressuscitação, nem respiração boca a boca, nada disso! O Cristo está morto e somente 
Deus ... somente Deus e a intervenção de Deus pode fazer alguma coisa. É o agir de 
Deus na Ressurreição do Cristo. 

Mas, então, o outro aspecto do agir de Deus é o Pentecoste. O Pentecoste foi 
uma ação de Deus. Foi Deus quem fez isso! É a intervenção de Deus através da 
Terceira Pessoa da Trindade; é a intervenção de Deus na história para trazer da morte 
uma nova raça. Desejo que toda pessoa que estiver realmente  interessada na palavra 
“Pentecoste” possa reconhecer realmente o que foi o “Pentecoste”. As pessoas 
limitam o Pentecoste a isso ou aquilo. O Senhor nos tirou desta concepção restrita. O 
Pentecoste é o ato de Deus que traz ao nascimento uma humanidade completamente 
nova. É Deus produzindo uma nova espécie de humanidade, única, diferente. É o agir 
de Deus! A Ressurreição e o Pentecoste são uma coisa só, como ato de Deus, 
primeiramente no Filho, e, então, nos filhos que vieram após. Isto é muito simples, 
eu sei, mas eu estou indo na direção do meu objeto.  

 



A LUZ CRESCENTE: _  ENTENDIMENTO CRESCENTE DESTA NOVA DISPENSAÇÃO 
  
Agora, então, você retorna ao Novo Testamento, começando com o Livro de 

Atos, e o que encontra neste livro?  Um gradual  derramar de luz sobre os apóstolos 
(sim, sobre os apóstolos) e sobre os cristãos a respeito do que tinha acontecido, do 
qual era o significado de Cristo. É um amanhecer, são os primeiros raios de luz de um 
novo dia surgindo no horizonte e se projetando no céu, e em suas consciências, 
mostrando  que alguma coisa está acontecendo.  Observe, no começo, eles ainda 
subiam ao templo, seguiam as ordenanças do templo, o ritual do templo, a hora de 
oração do templo.  Eles ainda continuavam indo lá, mas algo está acontecendo, algo 
está se espalhando no céu deles,  e tudo aquilo começa a desaparecer gradualmente.  
Eles começam a perder aquele vínculo. Começam a perder aquela mentalidade. 
Reúnem-se nas casas; reúnem-se onde podem: Não mais no templo. Não, não é algo 
que aconteceu de repente. Digo que é a aurora do significado de um novo dia. É tão 
real, tão claro; eles não colocam isto dentro de um sistema de ensino e dizem: 
“Vocês devem sair dessa denominação. Vocês devem sair desse sistema. Vocês devem 
abandonar essas coisas.”  Não, isto simplesmente acontece. Alguma coisa está 
acontecendo, e eles se vêem fora. E notem isto que vou dizer: primeiramente, não é 
uma separação física. Não, primeiramente é uma separação interior. Vou colocar 
desta maneira: eles se viram fora antes de realmente terem saído. Eles descobriram 
que não mais pertenciam aquilo. Ninguém nunca lhes disse que tinham que deixar 
suas denominações, suas igrejas, suas missões, suas organizações. Não, alguma coisa 
tinha acontecido no interior deles.  

Você sabe, na velha criação, Deus começou do exterior: na nova criação, 
sempre começa do lado de dentro, e nesta nova dispensação você simplesmente se 
encontra em algum lugar, talvez onde jamais pretendesse estar. Pedro nunca teve a 
intenção de estar na casa de Cornélio. Ele lutou e argüiu com o Senhor sobre a casa 
de Cornélio: “Não, Senhor, isto não.” Muito bem, Pedro, o que aconteceu a você? 
Você não sabe o que aconteceu a você? Você vai saber, e Pedro soube. Ele irá 
escrever mais tarde sobre a casa espiritual de Deus. Você entende o que eu quero 
dizer? Algo surgiu, irrompeu.  É um novo dia, e a aurora chegou, e a luz está 
aumentando, crescendo. Este é o primeiro movimento. 

Caros amigos, se apeguem a isto. Isto é uma coisa orgânica. É um movimento 
de vida no interior. Não é nada “legalista”: “Você deve” ou “você não deve” _  “Você 
deve deixar isso, a fim de vir para a plenitude de Deus.”  Não. Não é nada disso. Digo, 
permaneça onde está até não poder mais, por sua própria vida, por sua própria 
caminhada com Deus, por seu próprio conhecimento do Santo Espírito em seu interior. 
Permaneça, Permaneça.  “Saia desse ‘ismo’, pois isto é perigoso. Não foi assim que 
aconteceu  aos apóstolos. Aconteceu no interior. É o caminho do Espírito Santo, é a 
iniciativa de Deus, é o ato de Deus, o resplendor de uma nova consciência que “algo 
está acontecendo comigo, porque está acontecendo dentro de mim”. Eu sei o que isso 
significa. Eu já tive crises como essa. Eu tive crises assim quando soube que algo tinha 
acontecido para criar uma divisão, e  “Agora, Senhor, o que devo fazer? Se eu tomar 
alguma iniciativa, veja o que irá acontecer”.  E assim, eu permaneci, e, sobre um 
falso pretexto continuei. Ao final de alguns meses, eu me achei da seguinte forma — 
Não estava mais ali.  “Não, não é aqui que estou encontrando o Senhor. Não há vida 
aqui,”  e eu voltei para o Senhor  e disse:  “Senhor, o que devo fazer?” Ele 
respondeu: “Alguns meses atrás, Eu tirei você em espírito. Agora talvez você terá que 
sair fisicamente.”  Oh, não coloque um ensino sobre isto. Não se agarre a isto, 
cristalizando-o numa doutrina. É um movimento espiritual, porque esta é uma 
dispensação espiritual. 



Isto começou, como eu disse, no início do livro de Atos, e antes de percorrer 
esse livro, o que irá você encontrar? Você irá encontrar que a luz cresceu e cresceu.  
A revelação crescente daquilo que aconteceu, do que significou a Ressurreição de 
Cristo e o advento do Espírito Santo. É uma revelação crescente não de algo novo, 
como uma coisa, mas do que estava no início, na raiz das coisas. 

Assim, Deus está se movendo (por assim dizer) para trás, a fim de se mover 
para frente; e você tem esta revelação crescente debaixo dessas duas palavras_ 
“Não—Mas.”— Isto é algo interior: “Não_Mas”  O Dia está avançando. Ele irá chegar à 
sua gloriosa consumação quando o que aconteceu no princípio  for encontrado na 
consumação da  “Nova Jerusalém, descendo do alto” — a síntese desse algo novo que 
aconteceu com a vinda do Senhor Jesus.  E nós estaremos voltando a isto em Hebreus 
mais tarde. Mas você está marcando o caminho, a luz crescente, que transforma a 
mentalidade. 

Oh, eu tenho todo o  Novo Testamento em mente enquanto estou falando. A 
Luz crescente _ aumentando a compreensão do que esta nova dispensação significa: a 
luz crescendo do lado de dentro.  Você terá muitas, muitas afirmações exatas na luz 
crescente que tem crescido desde o dia quando Paulo teve Cristo revelado nele. Paulo 
não teve essa revelação de uma vez. Como ele diz, era “a luz crescente”.  Ela crescia 
o tempo todo, e ele finalmente dirá:  “A Jerusalém que é de baixo é escrava. Lançai fora a escrava”. Não aquela Jerusalém,  “mas  a Jerusalém que é de cima que é nossa 
mãe.”  Você percebe a linguagem, e o que ela significa?! 

Lembra-se sobre o que é a carta aos gálatas?  Não é sobre esse contraste entre 
o “Não” e o “Mas”?: “Porque em Cristo nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criação.” E não é impressionante que exatamente 
ao final desta carta, em Gálatas  6:16, Paulo use esta frase significante: “o Israel de 
Deus,” todo o Israel de Deus, o novo Israel? Sim, e isto lança luz sobre a carta toda. 
Como você vê, um Israel se foi; o antigo Israel se foi. Este é o argumento da carta, e 
isto é o porquê de Paulo ter entrado em problema. Este é o porquê de esta carta ser 
tal qual um campo de batalha.  Porque não é mais Israel, mas um outro com seu 
quartel general na Jerusalém de cima, e seu lugar de nascimento acima, um Israel 
inteiramente novo. Caros amigos, este é um ponto muito vital em nossa consideração, 
ou naquilo que o Senhor está dizendo a nós — devemos reconhecer as novas 
dimensões de Deus nisso, que agora entrou para o lado do “Mas”. 

Qual foi a tragédia do antigo Israel? Naturalmente, a tragédia do antigo Israel, 
finalmente, foi a  sua rejeição.  “O Reino de Deus será tirado de vós, e será dado a uma nação que dê os seus frutos.”  Isto aconteceu! E permanece assim nos dias de 
hoje. O Reino dos Céus foi removido deles. A tragédia de Israel  é que eles estão 
rejeitados nesta dispensação, ou do movimento dispensacional de Deus. Isto tem 
permanecido assim por dois mil anos. Quantos anos mais nós não sabemos, 
provavelmente, não por muito tempo. Mas deixemos Israel de lado. 

Agora vou impressionar-lhe  bastante: deixe Israel sozinho pelo tempo 
presente. Você apenas irá entrar numa terrível confusão se entrar nesse terreno com 
um toque terreno nessas coisas. Alguns de nós temos vivido através de certas coisas _  
lembramos o  Kaiser (perdoe-me, isto não é um ataque a alguma nação ou povo) mas 
nos lembramos do Kaiser indo a Jerusalém e tendo uma porta derrubada no muro de 
Jerusalém, de modo que ele nunca entrou por meio de qualquer dos portões antigos 
daquela cidade. Não, mas por causa de quem ele achava que era, uma nova porta 
teve que ser aberta no muro para ele. E algumas pessoas encaixaram isto nas 
profecias e disseram:  “Portanto, o Kaiser é ... o Messias!?” Muito bem, era ele o 
Messias? E quando o General  Allenby entrou em Jerusalém e pôs fim a  lei Turca, a 
escola profética se apoiou nisso, trouxe isso para o campo terreno e disse: “O fim do 
tempo dos gentios chegou.” Quanto tempo atrás foi isso? Foi isso o fim?  E então 



houve um caro homem de Deus que se envolveu nesse tipo de coisa e foi da Bélgica a 
Roma para ver  Mussolini, a fim de lhe dizer:  “Você é o último César a reconstituir o 
Império Romano.”  E, baseado nisso, Mussolini mandou fazer uma estátua sua como 
sendo o último César, e colocou um mapa delineando o Império Romano reavivado, 
com dez reinos, atrás de sua estátua. O último César do Império Romano reavivado? 
Precisamos falar mais alguma coisa? Como você vê, você  age desta maneira e isso 
leva à confusão; se você  vir para o campo terreno. Deixa isso de lado, e veja o que 
Deus está fazendo, e Deus está fazendo algo espiritual, não algo temporal.           

Eu poderia tomar uma hora, para ampliar mais a última frase, “não uma coisa 
temporal.”  Você vê que nos atos soberanos de Deus Ele está  agora confundindo e 
derrubando  todas as representações temporais sobre Seu Reino Celestial! Os homens 
estão tentando estabelecer igrejas locais, baseando-se na ordem do Novo 
Testamento. Você nunca teve mais confusão nas igrejas locais do que nos dias de 
hoje. Eles estão tentando estabelecer coisas, constituir coisas, movimentos cristãos, 
instituições cristãs, organizações cristãs, e eles estão todos em confusão e não sabem 
o que fazer uns com os outros. Você pode pensar que isto é um exagero, mas você 
entende o que quero dizer?  — Deus está derrubando toda representação temporal, a 
fim de ter uma expressão espiritual de Cristo! Este é o âmago daquilo que estou 
falando, e isto é o que temos aqui. 

Agora, como  estava dizendo, devemos reconhecer as dimensões espirituais 
daquilo que chegou com Cristo e disto ao qual chegamos.  As dimensões espirituais 
foram desviadas da tragédia de Israel, pois  Israel foi colocado de lado nesta 
dispensação. Por que? Você já se perguntou por que Israel  foi colocado de lado? A 
resposta está em uma palavra _  esclusivismo.  

“Nós somos o povo.  A verdade começa e termina conosco.  Você nunca será 
capaz  de chegar a algum lugar com Deus se você não se circuncidar. Exceto se você 
for circuncidado, não poderá ser salvo. As nações são cães, estão sujas.  [Pobre 
Jonas! O pobre Jonas foi apanhado nisso.] Nós somos a nação. Nós somos o princípio e 
o fim da palavra de Deus. Você tem que vir para o nosso lado, ou então estará fora.” 

Exclusivismo— Deus nunca pretendeu significar que, quando tirou Israel das 
nações, fez dele um povo distinto, constituindo-o como o Seu próprio povo peculiar. 
Ele nunca pretendeu isso. Ele apenas quis plantá-lo nas nações, a fim de mostrar a 
elas que Deus Ele é, QUE GRANDE DEUS ELE É;  e isto surpreendeu e chocou a Jonas, o 
fato de que  Deus pudesse alguma vez pensar em misericórdia em relação a alguém 
fora de Israel, que Deus pudesse pensar em misericórdia sobre Nínive. 

E assim você tem esse exclusivismo ao longo de todo o caminho, e este é o 
problema no Novo Testamento em relação ao Senhor Jesus: é o exclusivismo do 
judaísmo; este é o campo de batalha. A batalha na vida do apóstolo Paulo era este.  
Ele estava derrubando esta parede do exclusivismo judaico, e todos os seus 
sofrimentos eram por causa disso. 

Este Novo Israel é muito maior do que o velho Israel por causa de Cristo, e este 
Messias é muito maior do que aquele conceito que os judeus tinham sobre o Messias. 
Temos que reconhecer as imensas dimensões do novo Israel e resistir ao exclusivismo, 
no que diz respeito a Cristo, da mesma forma como resistiríamos à uma praga. Não 
estou falando sobre as verdades fundamentais e da personalidade de Cristo; estou 
falando sobre a grandeza desta Pessoa que é apresentada em Hebreus: “Deus, .. nestes últimos dias tem falado por meio de Seu Filho, a quem constituiu como Herdeiro de todas as coisas... .”  Uma parte exclusiva?  — Não, “de todas as coisas.” 
 Esta é grande palavra de Paulo o tempo todo: “todas as coisas, ...todas as coisas, ...todas as coisas,”  e ao final,  “para convergir tudo em Cristo.”  Não estou falando 
de universalismo. Estou falando sobre o último terreno e esfera de Deus, onde não 
restará nada a não ser Cristo. O resto irá ficar totalmente de fora; seja lá o que isto 



signifique; ficará fora, e não dentro.  “Ficarão de fora...”— Esta é a última palavra do 
Apocalipse,  “Ficarão de fora os cães, (e assim por diante), e todo aquele que ama e 
pratica a mentira.”  O que é falso, isto ficará de fora. 

  
O SIGNIFICADO DE FILIAÇÃO: CRISTO É SUPERIOR 
      
Agora, qual é o conceito principal aqui nesta carta, logo no início?  É que Deus 

tem falado nesses últimos dias  “no Filho”.   Qual o significado do Filho ou da 
filiação?  — Significa sempre plenitude! A plenitude do Pai está no Filho, Divinamente 
concebido. O Filho é a plenitude do Pai: O Primogênito é a plenitude  e  assume tudo 
que é  e está no Pai. Plenitude! Então, como dissemos, filiação é algo  final, 
conclusivo; e então, quanto à esta carta aos Hebreus, quanto à revelação plena da 
filiação, como revelada aqui,  e nos primeiros capítulos, particularmente, é 
superioridade! Usando esta palavra em seu sentido próprio, é superioridade. Você 
percebe a superioridade do Filho, “constituído Herdeiro de todas as coisas”? Você 
também percebe aqui o catálogo de coisas? SUPERIOR a Moisés.  Superior a Josué. Se Josué lhes tivesse dado descanso, não 
haveria outro descanso: ele não fez, portanto, ele nunca alcançou o fim. Mas este, o 
Filho, é superior a Moisés e a Josué. SUPERIOR aos anjos.  Aos anjos? Sim, superior aos anjos, e pense sobre os 
ministros angelicais ao longo de toda a Bíblia,  seus ministérios, suas visitações, 
livramentos, atividades. Um anjo  em uma noite, por um sopro varreu completamente 
um exército que sitiava Jerusalém, apenas um anjo. Pense que tudo aquilo era 
mediado pelos anjos. Esta carta fala sobre os anjos que ministravam no Velho Pacto. 
Sim, o Filho é superior aos anjos. SUPERIOR a Arão e todo o seu sacerdócio.  Todo aquele sistema está debaixo do 
“Não”. Esta carta diz que havia um tabernáculo. Tempo passado. Houve um 
tabernáculo e havia o Santo dos Santos, e havia o Lugar Santo. Cristo é superior a 
tudo isso. SUPERIOR ao antigo pacto, e esta carta trata com o velho pacto e “os dias 
futuros”, citando Jeremias 31:31, “...Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei 
uma aliança nova .”  Esta carta tem muito a falar sobre o novo pacto. SUPERIOR a todos os sacrifícios, milhões e milhões de sacrifícios ao longo das 
gerações, e o rio e o  oceano de sangue daqueles animais, por vários séculos.  Quão 
vasto! Apenas um único Sacrifício, apenas um derramar de sangue, Superior a tudo 
mais,  Superior a centenas de anos de sacrifícios e derramamento de sangue, e este 
único Sacrifício, este único derramar de sangue, é Superior a tudo. 

NÃO—MAS.   É a isto que temos chegado, e esta é a substância da carta aos 
Hebreus. Quão grande, então, é a filiação em Cristo! Quão mais vasto do que 
qualquer expressão histórica ou tradicional, representação, sistema, ordem, 
metodologia.— É isto o que temos alcançado em Cristo! 

  
A BUSCA PELO DIREITO DE PERMANECER COM DEUS 
         
Agora  devo encerrar, mas primeiro permita-me perguntar: Qual é o assunto 

mais importante de tudo isso? Podemos nós trazer tudo o que dissemos, e tudo quanto 
pode ser dito, sintetizando-o em algo que esteja incluído e compreendido em apenas  
um único assunto? Podemos, e embora eu não saiba a respeito de você  (você pode 
ter as mesmas dúvidas que eu sobre algumas traduções, novas traduções do Novo 
Testamento), mas eu realmente agradeço a Deus por esta versão Amplificada. Sim, 
porque neste ponto específico ela tem ajudado. 



Como você vê, eu estudei teologia. Estudei a Doutrina Cristã. Conheço as 
doutrinas da Graça. Conheço as Cartas aos Romanos. Penso que conheço: de qualquer 
forma, estou muito bem familiarizado com aquilo que lá está, e do que os teólogos e 
doutrinadores têm dito a respeito. E quando você menciona a carta  aos Romanos, 
naturalmente, Lutero e todo o resto  nos vêm à mente com suas frases: “justificados 
pela fé,”  —“justificados ... pela fé”   Oh,  eu digo a vocês, amigos,  a teologia me 
torna uma pessoa fria. Isto pode não acontecer com você. Pode significar mais pra 
você, mas para mim, como alguém que tem lidado com toda essa teologia e sistema 
doutrinário do Cristianismo, e assim por diante, é algo terrivelmente cansativo. A 
teologia é algo bastante cansativa, você sabe,  (uma coisa morta, eu penso), mas aqui 
esta versão Amplificada chegou para me resgatar. 

Quando eu ouvi e li a palavra “justiça,” o que ela significava? Bem, no Velho 
Testamento, o símbolo de justiça é  o bronze. Bronze? Oh, quão duro é o bronze, eu 
não estou interessado em “bronze”.  Você está acompanhando o que estou querendo 
dizer?  E isso é o que esta palavra veio a significar para mim, até mesmo no Novo 
Testamento.  Oh, um glorioso ensino, mas eu não estou falando sobre o ensino, estou 
falando a respeito da fraseologia, da terminologia. O que está representado lá? Agora 
aqui, minha versão Amplificada me resgatou.  Oh, estou muito satisfeito com esta luz, 
cada dia agora me regozijando nisto. O que esta versão diz? Onde quer que a palavra 
“justiça” ou “justificado”  apareça nessa versão, você tem:  “Direito de permanecer 
com Deus.”  Isto descarta sua teologia. É isso.. 

O direito de permanecer com Deus tem sido a busca da humanidade desde o 
princípio. Não importa aonde você vá no mais escuro paganismo, entre os mais 
ignorantes, nos campos menos iluminados da humanidade,  através de todas as 
camadas, uma coisa, possa o homem colocá-lo em palavras ou não, seja em 
vocabulário ou fraseologia, uma coisa que todo  ser humano procura bem lá no íntimo 
é ter o direito de permanecer com Deus.  Todas essas cerimônias proibidas, 
sacrifícios, rituais, afinal de contas, eles estão tentando encontrar uma maneira de 
ter direito de ficar com, bem, eles dizem: “Deus”, muito embora eles não tenham a 
concepção correta de quem seja Deus, ou o que é Deus.  “a quem vós adorais sem 
saber”, disse Paulo,  “Ele (O DEUS DESCONHECIDO), é a quem eu vos anuncio.”              

Eu me lembro que, bem no início de minha vida cristã, li um livro monumental, 
do Professor Edward Caird “História da Religião e as Filosofias Gregas”.  [Não faça o 
mesmo, eu quase “entrei em parafuso”] Mas, nesse  ‘magnum opus’ [grande obra], 
Caird concentrou todo livro numa afirmação:  “Não há um ser humano sobre esta 
terra, seja qual for a raça, que não tenha uma consciência  estar numa posição em 
relação  a um objeto de adoração supremo, a quem chama de deus”.  É isso verdade? 
É claro que é. Toda pessoa tem uma consciência de estar numa relação com um 
supremo objeto de reverência,  e ele chama esse objeto de “deus”. Ele não sabe 
nada a respeito desse objeto, mas ele simplesmente o chama de deus. Então aqui 
estamos, a busca da humanidade através da história, tenha ou não o homem uma 
maior ou menor iluminação ou compreensão, tenha o homem pouca, nenhuma, ou 
muita iluminação e compreensão, a busca interior é ter uma boa relação com esse 
objeto chamado deus, de estar no direito de permanecer com Ele. 

Agora devemos começar tudo novamente, no início de Hebreus. Aqui está 
Aquele, o Filho, e a maior coisa a respeito do Filho, a coisa gloriosa  é que Ele tem o 
direito de permanecer com Deus. Tudo no passado foi uma tentativa de conseguir 
esse direito de permanecer com Deus, mas nunca foi possível, fracassou. Mas aqui 
está o Filho, o primeiro de todos, o Amado do Pai. “Meu Filho Amado.” Meus caros, 
poderíamos nós ter algum outro termo que expressasse mais gloriosamente o direito 
de permanecer com Deus?! Pense nisto.  E, então, a carta prossegue dizendo: 



“trazendo muitos filhos à glória”; e todo o resto da carta,  é o caminho do direito de 
permanecer com Deus no Filho. 

Que gloriosa carta! Quão grande,completa e maravilhosa ela é! E isto é apenas 
o seu início. Iremos obter mais dela adiante, se o Senhor permitir, mas penso que 
você recebeu o suficiente por ora. Que o Senhor nos ajude, oremos ... Oh, Senhor, envia-nos o Teu Espírito agora sobre cada pessoa aqui,  para que Ele toque os nossos olhos, e nos faça ver. . Oh, Senhor, que o resultado desta hora em Tua Palavra seja, possa ser, que estas pessoas possam ser capacitadas a dizer, não mentalmente, mas no coração:  “Vi o Senhor; de uma maneira nova e maravilhosa eu vi o Filho de Deus; vi o que Deus está fazendo”,  e que nós sejamos capazes, Senhor, de compreender agora quem nós somos _  o novo e último Israel de Deus. Ensina-nos mais sobre o que isto significa, e coloca o Teu selo sobre esta hora. Agora, Senhor, haverá um pequeno intervalo, e imediatamente quando esta reunião for encerrada, essas pessoas irão sair e irão conversar sobre todas estas coisas. Salva-nos, Senhor: todo este valor pode desaparecer  em cinco minutos se não formos vigilantes em colocar um selo em nossos lábios, guardando a porta do nosso coração. Senhor, ajuda-nos, pois não estamos aqui apenas para nos reunir e para ouvir mensagens: estamos aqui em busca de  crises de vida. Envia-as, Senhor, por Teu nome. Amem.  [na visão do autor, é por meio das crises que Deus nos envia que adquirimos experiência e conhecimento do Filho, pois a crise tem o papel de nos aniquilar, a fim de que Cristo seja manifestado. Achei por bem colocar esta observação. Comentário do tradutor] 

  
CAPÍTULO  3 - “CHEGAMOS AO MONTE SIÃO”  
  Enquanto esperamos em Ti [em Ti, Senhor, esperamos] e enquanto de fato precisamos de Ti para nos abençoar,  pedimos que Tu nos abençoe enquanto esperamos em Ti, nós nos levantaríamos até mesmo mais alto e diríamos,Senhor, satisfaça a Ti mesmo. Receba para Ti mesmo a recompensa pelos Teus sofrimentos,  pelos sofrimentos de Tua alma. Senhor, encontre a Tua própria satisfação. Nossas vontades, sabemos, seguem. Nós não perderemos coisas alguma se o Senhor receber aquilo que Ele deseja. E assim, que possamos encontrar a nossa benção em Tua benção, em Teu nome. Amém. 
A Carta aos Hebreus, e nós estamos esta manhã vindo para a concentração de 

toda carta em apenas uma seção. No capítulo 12, você notará que esta concentração 
de toda a carta nesta seção é governada por duas palavras, “Não _ Mas”.  Versos 18–
25:  

“Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às 
trevas, e à tempestade, E ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que 
a ouviram pediram que se lhes não falasse mais; Porque não podiam suportar o que se 
lhes mandava: Se até um animal tocar o monte será apedrejado ou passado com um 
dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: Estou todo assombrado, e 
tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém 
celestial, e aos muitos milhares de anjos; À universal assembléia e igreja dos 
primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos 
dos justos aperfeiçoados; E a Jesus, o Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da 
aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala;” Não—Mas.  Não iremos ater-nos aos vários detalhes reunidos debaixo do “Não”. 
Iremos simplesmente dizer que isto representa uma tremenda mudança de um 
sistema de atividade  e método Divino,  que no passado era de natureza tangível, 
palpável, de sentimento, _  o que você podia ver com os seus olhos naturais, e ouvir 



com os seus ouvidos naturais, e tocar com as suas mãos, e registrar através de seus 
sentidos de sua alma e corpo. Isto compreende o sistema passado, e sobre isso está 
escrito “NÃO” _ não mais. Este tipo de coisa foi deixado para trás. E, anote aí, caro 
amigo, é porque isso foi desprezado, e não foi reconhecido é que o Cristianismo está 
pobre hoje, porque está amplamente baseado sobre este “NÃO”. Você verá isto mais 
adiante, talvez, enquanto prosseguimos para o lado positivo. Mas registre isto, 
registre aquilo a que você ainda não chegou. Tome-o sentença por sentença em sua 
significação, e  veja a que nós não chegamos. Nós não chegamos a um sistema que 
pode ser apropriado e conhecido pelos sentidos naturais.  Isto é abrangente, que toca 
muito, que está acabado. A Cruz está no meio desse “Não” e este “mas temos 
chegado”.  

Agora eu quero ser bem implícito e cuidadoso. Será que eles realmente 
chegaram ao Sinai? Você viu a descrição? O Espírito Santo através do escritor faz isto 
tão real, definitivo, positivo e enfático que até mesmo Moisés, que tinha acesso a 
Deus, que tinha tanta amizade com Deus, com quem ele falava face a face, como um 
homem ao seu amigo, este homem disse: “Estou todo assombrado e tremendo”. Era 
aquilo real? Era aquilo imaginário? Era aquilo abstrato? Não, aquilo era muito real. As 
pessoas gritavam: “Chega, não podemos suportar isto.” Era muito real! É a isso que 
eles haviam chegado. Se você estivesse lá, sem dúvida, teria dito:  “Não há nada 
imaginário aqui. Isto é algo terrível.”  “Mas temos chegado”, e você diria que o “MAS” 
é menos real do que o “NÃO”? Diria você que isto a que temos chegado hoje é 
abstrato, enquanto aquilo era concreto? Oh, não, estou certo de que isto é até mais 
real; e, caros amigos, este é o ponto sobre o qual devemos focar todas as coisas, a 
realidade daquilo a que chegamos. 

Quando você prossegue e analisa tudo isto em seus detalhes, se você se basear 
em seus próprios sentidos, os sentidos da mente e da alma, você ficará 
completamente  confuso. É que parece tão idealístico ou imaginário, tão etéreo, tão 
irreal. Veja, para o natural, o espiritual é irreal. Para o homem natural, para o 
homem de alma, aquilo que é essencialmente e intrinsecamente espiritual é irreal. 
Sua reação é “Oh, sejamos práticos, vamos ficar com os pés no chão, vamos descer 
das nuvens e pisar no chão firme, vamos ficar com as coisas que são mais reais.”  Esta 
é a reação do homem natural ao espiritual. Mas, para o homem espiritual, as coisas 
espirituais são mais reais do que as coisas tangíveis. E isto a que temos chegado, para 
dizer o mínimo, é tão real quanto aquilo a que eles haviam chegado no Sinai, muito 
embora siga uma ordem diferente. 

  
SIÃO: A CONSUMAÇÃO DE TUDO 
            
Agora, quero que você preste atenção no tempo do verbo, porque isto é muito 

importante: “chegamos ao Monte Sião”  Nós não estamos chegando; nós  não estamos 
indo, e nem iremos chegar a Sião. NÃO, “nós estamos, nós já chegamos”. Eu sei que 
você irá prosseguir cantando: “Estamos Marchando para Sião”. Sabemos o que você 
quer dizer, mas nós não estamos marchando para Sião. A Palavra diz: “Mas temos 
chegado a Sião”, tempo presente.  Nós estamos em Sião agora. Você percebeu isto? 
Existe aqui, naturalmente, um contraste entre Sinai e Sião, mas não é apenas um 
contraste aqui, mas perceba, e preste atenção no que acabei de dizer, é mais do que 
um contraste, é uma consumação! 

Este Sião estava no horizonte para Israel, lá no princípio. Eu penso que é uma 
coisa espantosa e impressionante vermos o povo atravessando o  Mar Vermelho e 
saindo lá do outro lado; e então, você olha para Êxodo 15 e os vê lá do outro lado, e 
ainda,  exatamente lá, antes que o povo tivesse marchado pelo deserto em direção a 



terra — ou tivesse ido para qualquer outro lugar além daquele ponto _  você tem o 
seguinte:  

“Tu os introduzirás, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó 
Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos 
estabeleceram.”   

Já lá no início Sião está em vista,  como o fim, a consumação das jornadas e 
das experiências do povo. Durante os próximos quarenta anos?  Ah, sim, e muitos 
mais. Sião está no horizonte desde o princípio. Sião não é o começo; Sião é a 
consumação de tudo. 

Isto está na Carta aos Hebreus. Nos tempos antigos, eles estavam caminhando, 
estágio por estágio, fase por fase, passo por passo. Você lembra aquele capítulo que 
está cheio dessa palavra, em Números, “e eles partiram, e partiram e partiram.”  
Acho que foram quarenta vezes em apenas um capítulo, “e partiram”. Isto é “tempo 
antigo”.  A Carta aos Hebreus diz:  “Chegamos, chegamos.”  Como? Porque todos os 
pedaços, fases e estágios, passos e movimentos, chegou à consumação em Jesus 
Cristo. Nós temos chegado, nós chegamos ao fim de todos os movimentos de Deus em 
Seu Filho. Ele é a consumação de tudo!  

 
SIÃO: A OBRA PERFEITA DO SENHOR JESUS CRISTO 
         
Agora, então, ainda esta palavra “Sião”, ao qual é dito que chegamos, 

permanece um pouco abstrato, no que diz respeito à nossa mentalidade. Devemos, 
portanto, descer para ver o que é este Sião ao qual temos chegado. Dissemos  que 
Sião é a consumação, ou totalidade, mas o que isso representa?  Do que ele é 
constituído? Qual é a constituição de Sião como a obra final de Deus?  

  
[1] SIÃO: UM POVO NO BENEFÍCIO  DA COMPLETA E PERFEITA OBRA DE CRISTO 
Primeiramente, dizemos que Sião é um termo inclusivo e completo; em outras 

palavras, quando entramos no Senhor Jesus, chegamos ao pensamento pleno de Deus. 
Podemos ter que crescer em nossa apreensão e compreensão daquilo a que já 
chegamos, porém Deus não tem mais nada o que acrescentar àquilo a que temos 
chegado. Temos tudo! Em Cristo temos tudo! Deus chegou ao fim em Seu Filho; 
terminou a Sua nova Criação em Seu Filho, e entrou em Seu descanso. De modo que a 
Carta aqui diz: “Nós que cremos entramos no Seu descanso”. Sião é um termo 
abrangente, que se refere a tudo aquilo que Deus colocou em Seu Filho para nós. 
Cristo é a soma total de toda a obra de Deus, da qual obra está escrita: “terminada.”  
Isto não significa apenas chegar a um fim; significa  que a obra foi completada, que 
tudo está completo, tudo está perfeito! 

Você conhece a fórmula quando os sacerdotes traziam o sacrifício  da 
reconciliação e colocava as  suas mãos sobre a cabeça do animal, eles expressavam 
uma fórmula que em grego significa: “Está perfeito”. Eles percorriam seus olhos 
experientes sobre aquele sacrifício, revolvendo cada cabelo, para ver se havia algum 
de outra cor, qualquer minúsculo ponto de contradição e inconsistência, abrindo a 
boca do animal, examinando os seus dentes, cada parte era examinada pelos olhos 
treinados do meticuloso sacerdote; e, quando ele terminava seu exame, e quando o 
sacrifício tinha ficado exposto por dez dias sob aquele escrutínio, para ver se haveria 
qualquer aparição de qualquer elemento inconsistente, imperfeito — ao final, ele 
mostrava o sacrifício e punha as suas mãos sobre ele, e pronunciava: “Está perfeito”.  
Assim ocorre na  Carta aos Hebreus. Por meio de uma única oferta, Ele aperfeiçoou 
para sempre, fez completo; e quando Jesus falou: “Está consumado”, foi o veredicto 
de uma Oferta Perfeita, sem mancha ou ruga, para Deus. Está perfeita, completa. Sua 
obra e Sua Pessoa foram aceitos por Deus. 



A soma de toda a obra de Deus está representada  no simbólico nome “Sião”. 
Mas Sião é visto não apenas como Cristo Pessoal, mas algo corporativo. É o povo de 
Sião, um povo que está  no benefício da completa e perfeita obra de Cristo; um povo 
que é um vaso daquela obra do Senhor. 

Sião? É tão fácil dizer coisas como essas, e isto é um ensino bíblico, talvez, 
você possa dizer, um bom ensino bíblico; mas, oh, meus amigos, iremos ver, antes de 
terminarmos esta semana, que não é tão simples assim. E você irá descobrir quase 
todos os dias da sua vida que esta posição de se manter e estar  no benefício da obra 
de Cristo não é algo simples _ é desafiador,  é um subir da montanha e um descer ao 
vale, durante todo o caminho, para que você possa  ser movido para esta posição da 
obra perfeita do Senhor Jesus. Nós temos chegado a algo perfeito, e devemos ser o 
povo que corporifica esta obra perfeita do Senhor Jesus!  Não quero dizer que já 
somos perfeitos, mas a obra do Senhor é perfeita; e aquele que é perfeito está 
conosco, e está EM nós. Chegará o tempo quando esta perfeição será manifestada. 
Penso que é um maravilhoso fragmento em Tessalonicenses: “ Quando Ele vier para 
ser glorificado nos seus santos, e para ser admirado EM todos os que tiverem crido”. 
Ser admirado!  E eu suponho que nós admiraremos muito mais do que quaisquer 
outras pessoas. Bem, isto é Sião. É Cristo, e Cristo coletivo, Cristo corporativo, o 
fundamento de tudo. Sua obra perfeita, tanto como Sua Pessoa perfeita _ isto é Sião. 

  
[2] SIÃO: A VITÓRIA SUPREMA DO SENHOR 
              
Número dois: Agora, naturalmente, estarei me mantendo muito próximo ao  

simbólico e típico cenário do Velho Testamento, porque, embora as coisas do Velho 
Testamento já tenham passado, o significado e os princípios espirituais são eternos, 
de modo que o significado e o princípio espiritual de Sião é examinado e aplicado 
aqui. Este é o porquê do nome exato Sião ter sido tirado do Velho Testamento e 
trazido aqui para o Novo Testamento: assim que a próxima coisa sobre Sião é que ele 
é o símbolo exato da vitória absoluta do Senhor.  

Você se lembra do início de Sião? Após terem eles trazido Davi de volta de seu 
exílio, fazendo dele o rei, os Jebuseus ocuparam Sião e, dali  deste local,  
desdenharam de Davi, dizendo: “Você  nunca irá vir aqui” e se fortificaram ali com 
pessoas  cegas e aleijadas, e disseram: “Somente estas pessoas  são suficientes para 
mantê-lo fora daqui”.  Era realmente uma fortaleza, tanto que os mais fracos podiam 
guardá-lo, protegê-la. Se os mais fracos, os cegos e os aleijados podiam, logo,  
naturalmente, não precisamos dizer que os mais fortes também podem”. Os Jebuseus 
consideravam aquele  Sião como sendo completamente impenetrável, invulnerável, 
ou seja,  a última palavra em segurança, um lugar que não podia ser atacado.  Eles 
diziam: “Você não virá aqui, de fato, é impossível para você fazê-lo”. — “Muito 
bem,”  disse Davi.  [Eles aceitaram o desafio.] “Nós aceitamos o desafio”  Sabemos o 
que aconteceu. Davi entrou naquela fortaleza e destruiu a aparente 
impenetrabilidade, e aquele local acabou se tornando a cidade de Davi; a cidade do 
Grande Rei. Sua grande e imensa vitória está centrada, registrada e estabelecida em 
Sião; e Sião é o símbolo e sinônimo do grande poder do Rei de Deus, do Ungido de 
Deus. 

Agora, isto é conclusivo: “Nós já chegamos a Sião”, a Cidade do Deus Vivo. A 
que chegamos nós? Chegamos à Suprema Vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a antiga 
fortaleza impenetrável _ e o que era essa fortaleza? Citamos Mateus: “Eu edificarei a 
minha Igreja; e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”. E o que você tem 
ouvido sobre esta expressão:  “das portas do inferno”? Não estou muito certo se em 
meus primeiros dias não cometi este engano. “Portas”, na Bíblia, nas cidades do 
Velho Testamento, eram os locais onde os conselhos de anciãos vinham para tomar as 



decisões para a cidade e para a terra; e assim dissemos que as “portas”  são os 
conselhos do Inferno. Não cometa este erro. Isto está correto, mas não é o que 
realmente quer significar no texto. Qual é a outra fortaleza impenetrável do príncipe 
deste mundo? É a MORTE.  A fortaleza espiritual impenetrável que o Senhor Jesus 
destruiu pertencia ao “Diabo, que tinha o poder sobre a morte”  (Hebreus 2:14). 
Assim, o Senhor Ressurreto, em Sua apresentação no livro do Apocalipse, bem no 
início Ele diz: “Eu sou Aquele que vive; estive morto; mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos; e tenho as chaves da morte e do inferno”. 

A morte espiritual  é uma coisa tremenda, terrível, tanto que o Apóstolo Paulo 
quase esgota o vocabulário nesse sentido quando diz que deveríamos conhecer 
“sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a 
operação da força do seu poder,”  Pense nisto! O salmista diria:  “Selah.” [silêncio, 
pausa] — Pense sobre isso! 

“A sobreexcelente grandeza do Seu poder  sobre nós, os que cremos, conforme 
a operação da  força do Seu poder [a energia, a palavra Grega aqui é energia],  que Ele operou em Cristo, ressuscitando-O dentre os mortos”. Que linguagem! Está  simplesmente além das expressões de Paulo. Ele tinha um bom vocabulário, porém ele mesmo encontra dificuldade para expressar e explicar o que aquilo significava: ressuscitar a Jesus da morte — vencer a morte!                  

Oh, é tão fácil dizer: “Deus ressuscitou a Jesus da morte”, mas você entende o 
que isto significa?  A ilustração na Palavra [e, naturalmente, a ilustração sempre falha 
na presença da realidade], mas a ilustração na Palavra é o Egito, Faraó, e os deuses 
egípcios. Veja como Deus está apenas, vamos assim dizer, provando o Seu poder 
através daqueles dez julgamentos. O primeiro é um grande poder, o segundo é um 
poder maior do que o primeiro, e o terceiro é ainda maior do que o segundo, e assim 
sucessivamente até o décimo. É um poder crescente, destruindo tudo, derrubando 
uma grande força; e quando você chega até a coisa consumada, o que você  tem? Vida 
e morte; a morte de todos os primogênitos egípcios; e quando isto foi registrado, o 
povo está livre, e eles saem ressuscitados! É uma ilustração. Os tipos são sempre 
pobres na presença da realidade, a realidade é a ressurreição de Jesus Cristo da 
morte, pela glória do Pai, pela sobreexcelente grandeza de Seu poder — e assim é 
conosco. Caros amigos, eu imagino  que nós não temos nem começado a entender  o 
que isto custou, e qual é este poder que está por detrás, o nosso novo nascimento, o 
fato de termos sido trazidos da morte para a vida. 

Agora, voltemos a Sião. Isto é Sião. “Temos chegado a Sião”. Temos chegado à 
imensa vitória do Senhor Jesus no campo que supremamente desafiou Deus e o céu, o 
campo da morte. Morte. E assim, você tem aqui nesta carta, especialmente nos 
primeiros capítulos, muito sobre morte.  “Ele experimentou a morte por todos os 
homens”. “Ele livrou todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida 
sujeitos à escravidão.” (Hebreus 2:15). Sublinhe a palavra morte nesses primeiros 
capítulos, porque isto é básico para todos os que se seguem; e quando você chegar ao 
final da Carta, você tem aquela grande nota novamente: “Ora, o Deus de paz, que 
pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, 
grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe...”   Fomos trazidos novamente da morte.  
Aquela morte, que tinha antes colocado um ponto final em toda perfeição espiritual, 
tem agora sido vencida pelo Grande Pastor das ovelhas. 

Eu disse ‘colocou um ponto final’.   Você se lembra em Hebreus de Arão e 
todos os seus filhos, os sacerdotes? A carta diz que eles não podiam aperfeiçoar coisa 
alguma, porque eles morreram. A morte colocou um ponto final em suas obras, e 
nada ficou aperfeiçoado. Mas Jesus aperfeiçoou para sempre. Por quê? Porque Ele 
vive para sempre, “Eu estou vivo pelos séculos dos séculos”, portanto, esta é a 
esperança e a dinâmica de você ter sido tornado perfeito. 



Oh, graças a Deus,  “a sobre-excelente grandeza de Seu poder” que irá, 
finalmente, “nos apresentar sem culpa diante da presença de Sua glória em grande 
alegria; Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga nem qualquer outra coisa”, _  nos 
apresentar inculpáveis.  Oh, que tremenda palavra!  Que ‘apagar de quadro’ é este! 
(idiomatismo) Sem culpa!  E nós aqui em baixo estamos tão preocupados com as faltas 
do nosso próximo, e com as nossas próprias; e isto se torna um problema _  
procuramos pela assembléia perfeita, pela igreja perfeita, e pelo cristão perfeito, e 
ficamos todos ocupados com isso o tempo todo, ocupados com o que não é perfeito. 
Faltas e mais faltas. Para nos apresentar sem falta alguma _ “ Ele é capaz de nos 
apresentar sem falta alguma diante da presença de Sua glória em grande gozo”.  Por 
que? Porque Ele venceu a morte. A morte é uma fortaleza, mas Ele despojou a 
fortaleza de Satanás:  

Ele desceu com Seu Poder Imperial às regiões das trevas: e trouxe de lá o Seu 
troféu, desprezando completamente a coroa do usurpador. 

A coroa de Satanás é a morte. A coroa de Cristo é a Vida: “Eu lhes darei a 
coroa da vida”. Bem, estamos nós dispondo bastante do nosso tempo com os detalhes 
de Sião?  É a isto que temos chegado. Que nos seja concedida força e fé para 
apreender aquilo que foi dito. Que possamos entrar no maravilhoso gozo disto.   

 
[3] SIÃO: O LUGAR DE SUA MORADA 
             
Número três: Sião, novamente, foi e é, em seu significado espiritual, em sua 

realidade, o centro de Sua habitação. Sua morada. O Senhor habita em Sião. O Senhor 
é achado em Sião. Você vê isso em  Êxodo 15.  

“Tu os introduzirás, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó 
Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos 
estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente.”  

Sabemos, historicamente, que foi lá que Deus tinha o Seu Santuário; e devo 
dizer aqui isso sem entrar em detalhes, como em Hebreus 12, versículo 18 em diante, 
Jerusalém e Sião parecem termos sinônimos.  Parecem ser intercambiáveis. Não são 
exatamente a mesma coisa, mas, ousaria eu entrar na diferença existente? Isso 
resultaria em algo sem qualquer consideração especial, mas aqui está “a cidade que 
Tu, o Senhor, fez _ a Jerusalém Celestial”. 

E assim, chegamos então ao lugar da Sua morada, o lugar onde o Senhor está. 
Se fosse perguntado a você onde você poderia achar o Senhor, imagino o que você 
responderia. Poderia mencionar muitas coisas, tais como, “se você quer encontrar o 
Senhor, deve vir às nossas reuniões. Venha para a nossa companhia, para o nosso 
lugar de adoração, e então você irá achar o Senhor lá”; e assim, você localiza o 
Senhor. Eu sei que no Velho Testamento eles tinham que ir a certos lugares onde o 
Senhor colocou o Seu nome. Contudo, no sentido geográfico e literal, este não é mais 
o caso. 

Para entender isto, vamos ver  que aqui está um grande erro no qual a 
cristandade tem caído; e todos nós caímos nesse engano de tentar localizar a 
presença de Deus. Quero dizer literalmente falando:  “Sião é um  lugar  onde você já 
chegou, ou é um lugar aonde você ainda deve ir, se quiser encontrar o Senhor?”. Não 
se engane. Isto não é verdade. Nós já saímos daquele sistema.  Aquilo está debaixo do 
“Não”.  Todo aquele conceito já foi varrido. Não há nenhum “Eféso”, ou “Filipos”, ou 
“Tessalônica” sagrados: se houvesse, eles ainda estariam hoje no mesmo lugar que 
estavam há dois mil anos atrás. Eles não estão. Já se foram. O Senhor foi achado lá, 
mas você não irá encontrá-Lo mais lá. Não, nem mesmo em Jerusalém, nem em 
Roma. Mas onde está o Senhor? O Senhor Jesus mostrou para  nós; será isso uma 
fórmula, uma prescrição?  “Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali 



Eu estou”. Ali Eu estou, esta é a única localização (eu hesito em usar a palavra 
“localidade”), esta é a única localização do Senhor! 

Agora, em qualquer lugar onde você possa encontrar o Senhor, na companhia 
do povo do Senhor, onde o povo pode encontrá-Lo,  tão logo esse lugar  cesse de ser 
espiritualmente Sião, de ser o que Sião realmente é espiritualmente, o Senhor deixa 
esse lugar, assim como Ele deixou o tabernáculo de Siló. Aquele lugar não era 
sagrado, o tabernáculo não era sagrado, caso contrário teria sido  preservado até os 
dias de hoje. Não, nada nesta terra é sagrado para o Senhor. O lugar onde o Senhor 
está e é encontrado é em Sião;  ah, mas o que significa Sião? O que é Sião? O que 
temos dito nós que é Sião?  _  Sião é este lugar  a que já chegamos!  

Então, agora você pode ir e construir um edifício e conseguir uma congregação 
e colocar na porta _ “Sião”?  Não! Não! Não!  Sião é algo espiritual, um povo 
espiritual, e a grande coisa sobre esse povo é... você encontra o Senhor lá quando 
você encontra esse povo.  Com eles, você simplesmente encontra o Senhor. Você não 
irá encontrar uma técnica, uma forma, um ritual, uma doutrina, um ensino, uma 
interpretação e tudo mais. Você apenas  irá encontrar o Senhor.  “Temos chegado a 
Sião”  — Oh, vamos deixar isto ser um teste, tanto quanto uma afirmação.  Iremos 
desistir de tudo _  construções, lugares, e toda nossa constituição _  nós deixamos 
tudo isso se as pessoas não estão encontrando o Senhor quando elas chegam no local 
onde estamos. Paulo trás isso para o individual:  “Sois o santuário do Deus Vivo”.  Esta 
é uma aplicação individual,  “o templo de Deus.”  O lugar de sua morada é o lugar 
onde Cristo é a finalidade de Sua obra, a plenitude daquilo que Ele fez, onde  as 
coisas são conformadas a Cristo. Isto é Sião! 

  
[4] SIÃO: O LOCAL DO GOVERNO DIVINO 
        
Número quatro: Sião é o local do Governo Divino, assim, voltemos para  “Sião, 

a cidade do Grande Rei”! De Sião sairá a lei. De Sião Cristo governará a terra. Sião, o 
assento de Sua majestade e governo, onde está o Seu trono.  Demos uma pequena 
dica, alguns minutos atrás, da diferença entre Jerusalém e Sião.  Sião, como entendo, 
é o que Jerusalém deve ser; e Jerusalém nem sempre é Sião. Mas Sião é o que 
Jerusalém deve ser _ o centro governamental. 

Nem todas as pessoas de Deus estarão neste local de governo;  e no Livro do 
Apocalipse você tem algo mais do que “a cidade santa, Nova Jerusalém”. Você tem 
“nações caminhando à luz da Nova Jerusalém”. Você tem um círculo extra. Sim, essas 
pessoas estão no Reino. E eu não estou agora discriminando entre a Igreja e o Reino. 
Esta não é minha intenção, mas estou dizendo que haverá vencedores.  “Àquele que 
vencer concederei que se assente comigo no meu trono”. Isto é Sião, porém 
Jerusalém nem sempre se conforma a isso, no que diz respeito ao povo do Senhor. 

Penso que é melhor pararmos por aqui, e, como você vê, isto é uma grande 
dificuldade para muitos. Você mostra o final e completo plano de Deus para a igreja, 
aquilo que está na Mente de Deus a respeito da Igreja, a Jerusalém Celestial, sim, 
você mostra tudo isso, mas alguns dizem: “Olhe para todos esses cristãos: um pé no 
Cristianismo e outro pé no mundo”. Mas lembre-se, existe esta realidade: Deus 
governando sobre o povo. Uma coisa é você ser cidadão de um País, ou de uma 
cidade, outra coisa é você ser um membro da casa real. Você compreende o que eu 
digo? Sião é o ápice, a essência do plano de Deus para a Igreja, para o qual a Igreja 
(como um todo) não tem se aproximado totalmente, mas Sião é este lugar de 
Governo. 

No princípio foi assim. A Jerusalém literal em Judá antiga era o centro do 
governo sobre a terra. Você chega ao Novo Testamento, e encontra essas coisas 
removidas de Jerusalém. Eles removeram. Você diz, “Antioquia se torna o novo 



centro e toma o lugar de Jerusalém?” Está correto?  Esta é a maneira como os 
expositores colocaram, eles fizeram um movimento geográfico. Muito bem, você pode 
aceitar isso, se quiser, mas isso não é verdade. Vamos para Antioquia, então, e demos 
uma olhada e ver o que é isso. 

O que eles estão fazendo em Antioquia?  Houve alguns irmãos em Antioquia e 
“eles jejuaram e oraram, e o Espírito Santo disse...”  Eles estão desligados da terra; 
deixaram as coisas aqui; estão ligados com o céu.  E, por meio do Espírito Santo que 
fora enviado do céu, o Governo Celestial está em operação. O Trono Celestial está 
governando aqui. 

Não, não é uma reunião deliberativa. Eu não sei se alguns de vocês conhecem 
os desenhos de  E. J. Pace, mas  anos atrás,  nos tempos de Escola Dominical, ele fez 
um muito bom. Acho que foi um de humor, mas muito bom. Ele o chamou: “A 
Primeira Reunião Deliberativa do Novo Testamento”, onde todos os cristãos  estão 
reunidos numa congregação em Jerusalém, e havia duas grandes Mãos com uma 
grande tora de madeira dentro deles. E esta grande tora caiu sobre aquele local, e 
“todos eles foram espalhados”, espalhados por toda a Judéia, por toda Samaria, e até 
os confins da terra; e ele chama aquilo de “A Primeira Reunião Deliberativa”. 

Não, o centro governamental não está em Jerusalém literal, e, também não 
está em Antioquia literal. Sião é o local onde o céu está governando, e não os 
homens, onde os conselhos celestiais estão operando: “e o Espírito Santo disse”.  É a 
isto que temos chegado, ou devemos chegar. Espero que eu não tenha ofendido 
nenhum de vocês, membros locais, homens do comitê, vocês diretores da igreja. Não, 
nós estamos chegando à realidade. Sião está testando, desafiando todo o nosso 
sistema. E aqui, neste ponto, Sião significa: _ “é o local de onde o Céu governa, de 
onde o Cristo Ressuscitado governa através do Espírito Santo, de onde toma as 
decisões, de onde direciona os cursos. “Separai para Mim Barnabé e Paulo, para a 
obra...”   Foi a reunião deliberativa que os comissionou? _ Não, “Eu os tenho 
chamado”. Esta é uma ação do Céu, e isto sim é frutífero. 

 
[5] SIÃO:  O LUGAR DA COMUNHÃO FIRME E SEGURA  
         
Número cinco: Sião é o lugar da comunhão firme e segura.  Isto é bastante 

interessante, instrutivo. Volte para o Velho Testamento. Quando os corações dos 
homens de Israel se voltaram de Saul para Davi, para trazê-lo de volta e fazer dele o 
rei, o que aconteceu? O primeiro deslocamento foi para Hebrom, e lá eles ficaram por 
sete anos. O que é Hebrom? Você sabe o significado de Hebrom? — Comunhão, 
amizade,  isto é Hebrom. Contudo, aqueles homens trouxeram Davi de volta e, 
primeiramente, fizeram dele o rei em Hebrom. Era algo parcial. Era um movimento 
rumo a plenitude, porém foram sete anos em Hebrom, sete anos (interpretado 
espiritualmente) de uma firme comunhão. E, após esses sete anos, foram para 
Jerusalém, para Sião; e os valores de Hebrom estão agora centralizados em Sião; i.e., 
Sião representa aquilo no qual a verdadeira amizade do Espírito é estabelecida! 

Você tem que ler o resto desta seção de Hebreus. Veja a maravilhosa 
comunhão que existe aqui. À que temos chegado? Aos “ espíritos dos justos 
aperfeiçoados”.  Chegamos à uma maravilhosa comunhão no Céu,  “às hostes 
angelicais,”  em comunhão com os anjos; em comunhão com  “Jesus, o Mediador de uma Nova Aliança.”  É comunhão que existe em Sião, comunhão celestial. E você sabe 
muito bem que, se apenas você experimentar um pouquinho da comunhão celestial, 
isto é o céu. 

Alguns de vocês vieram de lugares longínquos, onde vocês têm pouca ou 
nenhuma real comunhão espiritual; e sejam quais outros valores possa haver nestas 
convocações, tenho sempre encontrado aqueles de maiores valores, e até mesmo 



maior do que o ministério tem sido esses solitários peregrinos, vindo de longe e de 
perto, em canções de subida,  rumo a Sião,  onde encontram aquela maravilhosa 
comunhão, que os  envia de volta para os seus lugares solitários, porém sabendo que: 
“Bem, eu não estou sozinho, afinal de contas; eu achava que estava sozinho.  Eu era 
igual Elias procurando um pé de junípero(zimbro), a fim de dizer: basta.  Oh, Senhor, 
tira a minha vida. Eu sou o único que sobrou. Porém ele descobriu  que havia sete mil 
em Israel!” Comunhão é uma coisa maravilhosa. Em verdade isto é Sião: “Sim, nós 
temos chegado a Sião”  Oh, que possamos sempre usufruir disso, e, em nossa solidão 
e isolamentos, e exílios, possamos saber que a nossa comunhão está no céu. Levou 
sete anos para obter aquela comunhão, sendo, então, estabelecida em Sião. 

Em Sião. Bem, o que é isto novamente? Sião é a comunhão de Cristo estando 
em Seu lugar correto e pleno. Davi está agora em seu lugar certo, e em seu lugar 
pleno, porque Deus o escolheu e o ungiu. Ele está lá: Nosso Grande Davi em seu lugar, 
lugar certo e pleno _  e, onde quer que isto seja verdade, isto é Sião. 

  
[6] SIÃO: A TERRA DA NOSSA FESTIVIDADE ESPIRITUAL 
  
Número seis: Sião é a terra das nossas festividades. Eu quase disse isso 

anteriormente. O que está escrito?  “Sião, a cidade de nossas solenidades.”   Esta é a 
frase nas Escrituras,  “a cidade, o lugar de nossas solenidades.” O que isso significava? 
Eram as grandes festas e festivais de pessoas que eles tinham em Sião. Deus ordenou 
que este povo devia ser  um povo festivo. Agora esta porção em Hebreus diz que é a 
isto que temos chegado. Temos chegado a inúmeros anjos  em festa. A cidade de 
nossas festividades. Precisamos dizer mais? Eu acredito nisso, que se você tiver 
alguma coisa que se aproxime de Sião espiritualmente, qualquer coisa que seja  
realmente e verdadeiramente a Sião espiritual, não importa o quão pequeno possa 
ser, você terá um festival de boas coisas. Onde essas coisas são verdadeiras, onde 
essas cinco coisas que mencionei sejam verdadeiras:  [1] Um Povo no Benefício da Completa e Perfeita Obra de Cristo     [2] A Suprema Vitória do Senhor  [3] O lugar da Sua Habitação  [4] O Local do Seu Governo  [5] O Lugar da Comunhão Firme e Segura  
 
onde essas coisas sejam verdadeiras, você nunca mais terá fome, fome espiritual. O 
Senhor cuidará para que haja abundância. Você não será miserável, mas será cheio de 
alegria! Precisamos de algo mais do que piqueniques religiosos: precisamos das 
festividades espirituais de Sião. 

“Hostes de anjos em festa.”  Não sei  se  eu entendo isso completamente, mas 
eu penso que tenho um vislumbre disso. Quando os anjos olham para Sião, quão 
alegres eles ficam! Quão felizes eles ficam! Há certamente alegria entre os anjos 
quando você descobre coisas como essas. Quando eles olham para a espiritual Sião,  
eles colocam suas vestes festivas e dizem: “É isto.”  Os anjos se regozijam. Talvez 
isso seja uma interpretação imperfeita, mas estou certo de que isto faça parte. 
Registramos o sentimento do Céu e dizemos: “Isto é bom”; e não mais condenaremos 
o velho e pobre Pedro. Nós caímos na mesma maravilhosa e gloriosa armadilha. 



Dizemos: “É bom estarmos aqui.” Jamais deixaremos este lugar novamente.  
“Façamos três tendas.”  Nós cantamos, antes desta ministração esta manhã,  sobre o 
mundo em guerra aqui em baixo. Nós temos que voltar para ele,  mas que possamos 
voltar com um pouco da alegria de Sião, a cidade das nossas solenidades, das 
festividades espirituais.  Devo deixar este tópico e ir para a última coisa a respeito de 
Sião, para esta manhã; e isto é apenas o primeiro fragmento da seção como um todo. 
Há um outro que  provavelmente  tomará todo o nosso tempo amanhã, o número oito, 
mas isto não é para agora. 

 
[7] SIÃO: O LOCAL DO NOSSO REGISTRO ESPIRITUAL _— EU ESTOU REGISTRADO 

NO CÉU, SOU UM CIDADÃO DO CÉU 
  
Número sete: Sião, o lugar do nosso registro espiritual. É esta uma palavra ou 

idéia  difícil? Se você não sabe o que eu quero dizer, eu te faço lembrar de Salmo 87: 
“O Senhor ama as portas de Sião, mais do que as moradas de Jacó.” Então o salmista  
escolhe aqueles lugares do mundo que os homens  falam com orgulho: “Eu nasci na Filistia. Pense nisto.”—“Eu nasci em Tiro! Sou um cidadão de Tiro!.”— “Eu nasci na Etiópia.” O salmista (você quase pode perceber a sua alegria), o salmista diz: “Este 
homem nasceu em Sião, isto será dito. De Sião, será dito: Este é nascido ali.” Algo 
absolutamente superior. Este homem é um cidadão de Sião, ele nasceu lá, seu nome 
está registrado lá, e o salmista conclui esta comparação e contraste com: “Todas as 
minhas fontes estão em ti”— O lugar do meu registro: “Estou registrado no Céu; sou 
um cidadão do Céu.” 

“Nossa cidadania, diz o apóstolo, está no Céu; de onde aguardamos o 
Salvador.”  “A nossa vida está escondida com Cristo em Deus.”  “Nós nascemos de 
cima” [sempre correta esta tradução]; e não “nascemos de novo”, mas “nascer de 
cima”, que é algo maior do que nascer de novo. Não apenas nós “nascemos de cima” 
e os nossos nomes  estão “escritos no livro da vida do Cordeiro”; não apenas isto, e 
isto já é glorioso, mas você tem o registro. Paulo se gloriava de sua liberdade: “Eu 
sou um homem livre,”  e todos eles tinham que se render a isso, até mesmo o Império 
Romano tinha que se curvar a isso, um homem nascido livre.  O pobre capitão 
centurião passou um sufoco quando ouviu isso. A vida dele estava em jogo por ter 
colocado as correntes num homem livre. A nossa cidadania está no Céu; nosso registro 
está no Céu;  somos  “herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.” Este homem foi 
nascido ali, em Sião. 
 
Vou deixar isso com você; eu realmente acredito que não são apenas “oito”  
interessantes e fascinantes ensinos Bíblicos, mas é um desafio:  “Chegastes a Sião.”  Senhor, ajuda-nos a ver aquilo aonde temos chegado, o que realmente somos no Pensamento Divino. Que o Senhor faça com que isso seja real para nós, seja lá onde possamos estar.   Senhor, faça disto mais do que um ensino, ou doutrina, ou verdade Bíblica, ou uma exposição Bíblica.  Coloque um desafio nisto, em cada coração aqui presente. É isto verdade para mim? Sou eu um cidadão de Sião? São essas coisas reais na minha vida? Ajuda-nos a atentar para isso. Ouça a nossa oração, por Tua própria Glória e Satisfação em Teu Filho, Amém.      

 



CAPÍTULO 4 - “A CONTROVÉRSIA DE SIÃO”  
      Querido Senhor, não por formalidade, nem por mero costume, mas por meio de uma profunda e forte consciência de necessidade, oramos. Devemos orar. Estamos esta manhã permitindo a nós mesmos ser colocados debaixo de uma nova responsabilidade. Se Tu falares, como temos pedido a Ti que fales, então, as Tuas palavras irão nos julgar naquele dia. Percebemos que até permitir a nós mesmos ouvir o Senhor falar não é algo pequeno, pois, Senhor, também é uma questão de capacidade. Nós não podemos compreender a menos que o Espírito de Sabedoria e de entendimento nos dê a capacidade. Coisas serão ditas,as quais são a verdade, e nós não iremos compreender, a menos que algo seja feito por Ti em nós. E certamente não podemos seguir adiante em obediência, a menos que Tu, Senhor, faça isso. Como Tu disseste a um discípulo muito amado: “Vocês não podem Me seguir  agora, porque para onde Eu vou não podereis ir agora. Ireis mais tarde”  Este “não pode”  está acima de nós e sobre nós. Não podemos seguir adiante, Senhor, a menos que Tu faça isso. Agora, tudo isso que trazemos,  e aquilo que é digno de se ouvir e de se obedecer também é digno de se falar. Nós não somos autoridades. Não somos professores. Não podemos falar, a menos que Tu, Senhor, fale. A Unção deve fazer isso. Nós nos submetemos, para que esta hora seja uma hora ungida, uma hora do Espírito Santo, em todos os sentidos.  Será o Senhor esta manhã. Conceda que a Tua Glória venha, e todo fruto  seja para a Tua Glória. No nome do Senhor Jesus, pedimos isto, Amém. 
Voltemos para continuar com aquele primeiro fragmento de Hebreus, capítulo 

doze, verso vinte e dois: “Mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus Vivo, a 
Jerusalém Celestial.”  Agora, para esta manhã, eu quero linkar aquele fragmento à 
uma ou duas outras passagens da Escritura. Primeiramente, de volta às profecias de 
Isaías, capítulo trinta, no verso oito: “Vai, pois agora, escreve isto numa tábua 
perante eles, registra-o num livro; para que fique como testemunho para o tempo 
vindouro, para sempre..”  E, então, vá para Salmos capítulo dois, e quero que leia 
este salmo; comecemos com o verso seis: “Eu tenho estabelecido o meu Rei sobre 
Sião, meu santo monte.  Falarei do decreto do Senhor; ele me disse: Tu és meu Filho, 
hoje te gerei.”  Agora mantenha este salmo na mente, por favor, enquanto 
continuamos.  Todo o resto desse salmo, daquele verso e os anteriores, dê uma 
olhada; mas quero que agora você vá para a Carta aos Romanos,  ao teu grande 
favorito, capítulo oito, verso  dezenove.:  “Porque a ardente expectação da criatura 
espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, 
não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, Na esperança de que também 
a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória 
dos filhos de Deus.”  Agora vamos para o verso vinte e nove: “Porque os que dantes 
conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim 
de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes 
também chamou; e aos que chamou a estes também justificou; e aos que justificou a 
estes também glorificou.” 

Agora, entre aquelas duas porções que acabamos de ler, temos estes, versos 
vinte e dois e vinte e três: “Porque sabemos que toda a criação geme e está 
juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos 
as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a 
saber, a redenção do nosso corpo.” 

Estamos ocupados com aquilo a que temos chegado: “chegastes,” e temos 
estado a pensar sobre Sião, no Sião a que temos chegado. Temos dito sete coisas a 
respeito de Sião, sete coisas às quais temos chegado, constituindo esta posição; e 
chego à oitava esta manhã, que é de um momento muito sério e solene. Sinto que, se 



o Senhor revelar a Sua Palavra esta manhã, muito amplamente (no que diz respeito à 
esta ministração), a conferência pode se apegar a ela. É a questão mais prática em 
toda esta consideração e posição, _  a que temos chegado, vindo a Sião. Aqui,  como 
você percebe, nesta passagem em Hebreus, Sião e Jerusalém parecem sinônimos.  
“Chegastes a Sião ... à Celestial Jerusalém.”  Em toda esta seção,  você não está 
lidando com coisas diferentes  nessas várias questões de dimensão. Tudo isso é uma 
coisa só. Aqui Sião e Jerusalém aparecem juntos, são ditos como sendo um, e isto nos 
dá o nosso ponto inicial para esta presente consideração.  

  
SIÃO -JERUSALEM: O CENTRO DE CONFLITO DAS NAÇÕES 
        
Sião, como o coração de Jerusalém, como a essência de tudo aquilo que 

Jerusalém foi  designado a ser, como o real significado espiritual de Jerusalém, o 
ponto concentrado de tudo aquilo que Jerusalém representava, Sião_Jerusalém, na 
história e nas nações, sempre foi centro de conflito, o centro de conflito da história, 
o centro de conflito das nações. Naturalmente, levaria muito tempo para que ao 
menos olhássemos de forma genérica para a história de Jerusalém. Você pode fazer 
isto qualquer hora, mas quantos  cercos,  quantas investidas, quantas vezes foi 
Jerusalém o objeto e o centro da atenção e da preocupação do mundo! Cada vez 
mais, os olhos estão voltados para Jerusalém, para a destruição de Jerusalém, para 
varrer Jerusalém do mapa, para a conquista de Jerusalém. Uma longa e tumultuada 
história é a história de Jerusalém, até mesmo para o nosso próprio tempo. É o centro 
de conflito e de controvérsia do mundo. Este fato todo mundo reconhece. Sião, o que 
os profetas chamam de “a controvérsia de Sião”. 

Sião_Jerusalém tem sido objeto de controvérsia na história e nas nações em 
todo tempo. É extraordinário. Você perguntaria: “Por quê?”  Ela não é uma cidade 
tão maravilhosa, ela é?  Ela não é tão grande. Quanto tempo levaria para atravessá-la 
a pé, ou mesmo para caminhar ao redor dela? O que ela foi, e o que ela é? Talvez ela 
seja o melhor tipo das cidades do mundo hoje, no que se refere a estrutura e 
modernização. Mas o que ela foi, e agora o que ela é?  Como podemos compará-la a 
Londres, Nova Iorque, Paris, e qualquer das outras que você possa mencionar? Eles 
podem ser centros de atração, realmente. Houve uma batalha tremenda  em nosso 
próprio tempo para se dominar Londres.  Oh, se você tivesse estado na batalha de 
Londres,  você teria sabido. Catorze meses, dia e noite, sem cessar, uma cidade 
bombardeada, queimada, atacada, assaltada. Se você tivesse estado nisso, e visto 
isto acontecendo, grandes áreas virando poeira e fumaça, você teria dito: “Bem, 
Londres é um objeto. Ele vale alguma coisa.”  Naturalmente, muitos de vocês não 
sabem nada sobre isto dessa maneira. E espero que nunca o saibam. 

Mas  Jerusalém,— o que é  Jerusalém? O que é isto?  Não uma ou duas vezes na 
vida, mas ao longo de toda a longa história dos séculos tem havido uma controvérsia 
sobre Sião; e, se você olhar mais de perto, e olhar para isto mais cuidadosamente,  
você chegará a ver isto _  que Sião, ou Jerusalém, sempre foi um sinal.  Havia um 
significado ligado a ela, e o significado não eram  os seus temporais aspectos dos 
prédios, e estruturas, e economias, e assim por diante. Porque  Babilônia podia ir 
muito além de tudo isso. Mas a significância de Sião era algo espiritual, para isso note 
o seguinte: sempre que a vida espiritual de Jerusalém, como representando o povo, a 
nação, sempre que a vida espiritual estava bem; sempre que estava numa posição 
correta diante de Deus, Jerusalém estava em ascendência. Ataque se quiser, deixe as 
hordas da Babilônia, ou da Assíria, virem contra Jerusalém, e a sitiarem.  Há um 
Ezequias lá dentro! Há um povo lá dentro que está bem  com o Senhor! Esperando no 
Senhor!  Clamando pelo Senhor! Fazendo do Senhor a sua confiança! E isso é ruim 
para a Assíria, para Babilônia. Numa noite, suas hostes foram varridas pelo Anjo do 



Senhor. Quando as coisas estão bem espiritualmente, não importa quão difícil, 
poderoso, e grande a investida — o antagonismo — Sião vence. 

Mas de tempo em tempo, não foi isso que se deu lá dentro. O estado espiritual 
estava em baixa. Havia declínio. Havia erro. A permanência diante de Deus não 
estava bem, e, então, Jerusalém estava sempre em fraqueza, sempre em medo,  
sempre em pavor. Enfraquecido lá dentro, espiritualmente não podiam vencer; e 
finalmente,  após mais do que uma investida bem sucedida, simplesmente por causa 
desta pobre e baixa condição espiritual,  Jerusalém é destruída. Finalmente 
destruída, isto é, roubada de seu lugar na economia  e propósito Divino. Sião é o sinal 
de uma condição espiritual. Sião tem sempre sido tal sinal, barômetro da vida 
espiritual.           

É absolutamente inútil, caros amigos, referir-se à tradição e dizer: “Bem, Deus 
fez isto no princípio, e este é o lugar onde os oráculos de Deus são encontrados, e o 
templo de Deus é a grande tradição de Israel como o povo escolhido. Está aqui, e nós 
descansamos sobre isto.” Não,  a tradição não irá valer agora. A história não irá valer 
agora. Instituições não irão valer agora. Parece que  Deus não tem consideração pelo 
templo, pela arca, ou pelo altar, ou pelo sacerdócio. Ele alerta através dos profetas: 
“Fora, fora vocês. Eu não quero os seus sacrifícios”  Isaias  58. Que capítulo!  “Clama 
em alta voz, não te detenhas, levanta a tua.”  Então, o que se segue?  “Todavia me 
procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos;”  “Eu não aceitarei a 
nenhum deles, diz o Senhor. Esses não são os sacrifícios que eu aceito. Eu não procuro 
a tais rituais. Eu não desejo a tal sistema tradicional. É um estado espiritual.” O 
Senhor pode associar a Si mesmo, aliar-se a Si mesmo somente a isto: a Sião. 

Estou dizendo que Sião sempre foi um sinal da condição espiritual, e isto tem 
ficado evidente em situação de  ascendência ou declínio. O apoio de Deus _  fazendo 
deles superior à força adversária, ou uma vergonha entre as nações, uma reprovação 
entre as nações. Com o elemento profético apontando para algo mais, como sempre 
os profetas, você vê Jerusalém lamentando, lamentando; o grande coração lamenta: 
“Ai de mim. Ai de mim. Todos os que passam  pelo caminho se comovem”. Que situação trágica para Sião. Uma vergonha entre as nações! E essas duas coisas, ascendência e vergonha,  glória ou desonra — bem no centro da história e das nações 
_ estão associadas à condição espiritual, dependem da condição espiritual. 

Você sabe, há muito a ser incluído nesta afirmação, caros amigos. Mas se vocês 
olharem novamente para a Carta aos Hebreus, verão que nós temos chegado a Sião. 
Nós não chegamos à uma coisa, à alguma coisa religiosa, à alguma tradição, nós não 
chegamos ao Cristianismo histórico _  se eu puder colocar desta forma _  chegamos à 
uma condição espiritual na qual deveríamos ficar assombrados.  Oh, dizemos nós,  
“Nós estamos no tempo da graça. Esta é a dispensação da Graça.”  Verdade! Está a 
Carta aos Hebreus em qualquer outro terreno que não o da Graça? Certamente que 
não, mas você sabia  que é nesta Carta que estão escritas as coisas mais terríveis da 
Bíblia?  “Como escaparemos nós [nós, nós escapamos, nós cristãos, nós crentes desta 
dispensação] como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação?...  
o nosso Deus é um fogo consumidor... terrível coisa é cair nas mãos do Deus Vivo”.  É 
isso o que é dito  a essas pessoas, a esses Cristãos; e outras coisas como essas são 
ditas. Mas estou salientando estas, porque esta Carta foi escrita no tempo da Graça; e 
é um tempo que traz à vista não um novo sistema cristão, não a formação de uma 
nova tradição cristã, mas uma condição espiritual, sem a qual tudo mais não vale de 
nada. Chegastes a Sião, sim, mas chegastes à controvérsia de Sião. Vocês chegaram, 
nós chegamos à grande batalha de Sião; e é uma batalha espiritual.  E QUE BATALHA! 
Este é o pano de fundo. 

Bem, agora, eu não quero que vocês fiquem carrancudos.  Vejo que as suas 
faces estão ficando pesadas;  seus queixos estão caindo, e vocês podem estar 



pensando que estou voltando para o Sinai, vindo de Sião, mas não, como disse, este é 
um tempo muito solene. Vocês irão receber bastante ensinamentos esta semana. Isto 
não irá avaliar nem um pouquinho se não há ou não uma posição espiritual 
correspondente. Assim, tendo dito isto, e deixando isto como pano de fundo: é a 
batalha _ a controvérsia _ de Sião. E, qual é a natureza desta controvérsia? Olhemos 
para uma ou duas coisas  sobre isto, e estou trabalhando numa coisa muito vital, a 
qual confio que alcançaremos  antes de terminarmos. 

  
A NATUREZA DA CONTROVÉRSIA: O ABSOLUTO DOMÍNIO DE JESUS CRISTO 
  
Você vai para o seu  Novo Testamento, e você conhece a mensagem deles, 

enquanto percorriam por todas as partes do mundo daquela época, em todo lugar a 
mensagem deles era esta:  “Jesus Cristo é o Senhor: nós pregamos a Jesus Cristo 
como Senhor”.  Isto os colocou diretamente  em oposição a César,  porque César 
havia dito: “Eu sou o senhor.” O Império Romano havia dito: “César é o nosso 
senhor”, e os romanos adoravam a César; e o argumento,  a contenda, a acusação, 
era _ “Esses homens estão pregando a um outro rei, que não César”.  Ah, sim, era aí 
que estava a controvérsia, sobre esta única coisa: o absoluto Domínio de Jesus Cristo. 
A controvérsia de Sião está, afinal das contas,  neste ponto: O Ungido de Deus.  

Agora você entende porque lemos o salmo 2: “Por que se levantam as nações?” 
_  Conspiração das nações,  estaremos abordando isso em uma outra conexão mais 
adiante. As nações se levantam, os reis da terra se juntam conta o Senhor e contra o 
Seu Ungido.  “Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas.”  
 “Elas são uma ameaça, uma ameaça.”—“Contudo tenho estabelecido o Meu Rei sobre 
o Meu Santo Monte de Sião”  Tenho estabelecido o Meu Rei! O levante, a tempestade, 
a controvérsia está focada sobre o Ungido; no Ungido de Deus. 

Mas você  observa, não se estendeu muito no Novo Testamento,  você apenas 
tem  em Atos aquilo que está  registrado mecanicamente pelo capítulo 4 (e tenho dito 
isso várias vezes, que é uma coisa muito boa varrermos essas coisas e lermos o texto 
linearmente, ignorando os capítulos), e você percebe quando lê o capítulo 4, da 
forma como está marcado, você chega a um ponto de controvérsia, a controvérsia de 
Sião, _  oh, a batalha continua! As forças do mal e as forças neste mundo têm 
colocado suas marcas sobre o Ungido e sobre a proclamação Dele; e, quando eles 
estão empenhados em matar Tiago e prender a Pedro, Sião se reúne. E o que eles 
fazem? Citam o Salmo dois.  “Senhor, Senhor,” e, então, mencionam:  “Por que se 
enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs?... contra o Senhor, e 
contra o Seu Ungido?” Eles citam isto, e o que acontece? “O Rei está em Seu Monte Santo de Sião”: Ele intervém.  Oh, sim, Herodes parece ter  obtido grande sucesso 
matando Tiago; e ele está todo satisfeito consigo mesmo, e  o povo também está 
satisfeito junto com ele, parece que ele vai fazer o serviço todo. Ele pega Pedro e o 
põe na prisão. Aquilo parece estar tudo muito bem.  Mas tanto será pior para você, 
Herodes. Qual é o final dessa história? Ele foi comido pelos vermes e morre, e a 
próxima sentença: “A Palavra do Senhor cresceu e se multiplicou”. Lá está o monte 
Santo de Sião e Aquele que está entronizado à destra de Deus. Por isso eles citam o 
Salmo dois, significando que o tempo não tem lugar ali; a geografia não tem lugar ali; 
mas onde quer que haja uma verdadeira representação de Sião, podem haver ataques 
que pareçam que os poderes do inimigo está obtendo sucesso, contudo, o assunto é 
com Aquele que está em Sião. O assunto é vitória. Deus tem estabelecido o Seu 
Ungido sobre o monte de Sião. O Ungido está lá.  

 
 



A NATUREZA DA CONTROVÉRSIA: O ESPÍRITO DO MUNDO CONTRA O TESTEMUNHO DE 
JESUS          

Agora, caros amigos, vocês estão ouvindo tudo isto como uma exposição 
bíblica. Talvez eu não saiba o que vocês estão pensando, quais são as reações de 
vocês; mas eu sei aquilo que busco. Eu persigo algo, e espero que vocês se movam 
comigo para o objeto que estamos buscando alcançar. Se temos chegado a Sião _  e 
você talvez tenham ficado muito contentes com as sete coisas sobre Sião e podem 
estar dizendo: “Oh lindo! oh, maravilhoso! oh, glorioso!  Sim ,  Sião. Vamos cantar 
mais sobre Sião. Vamos tê-la como a cidade de nossas solenidades. Vamos ter algumas 
festividades!” — muito bem, tudo isso é verdade, mas vocês têm que conhecer o 
número oito. Se temos chegado a Sião, temos chegado à controvérsia de uma posição 
espiritual, por parte das pessoas, a controvérsia da história deste povo em união com 
o Ascendente e Exaltado Senhor. É uma questão de controvérsia neste universo. Os 
principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes da 
maldade, todos focados em apenas uma coisa: a negação do Absoluto Senhorio de 
Jesus Cristo; e a Igreja tem a custódia desse testemunho. Este é o nosso chamado. 
Esta é a vocação do povo de Deus, ser este testemunho.  É contra isso que a batalha 
se levanta. Todas as forças do inimigo estão contra o testemunho de Jesus: uma 
batalha terrível está em curso por causa do “testemunho de Jesus”. 

Bem, este é o foco de tudo, mas, então, a batalha, perceba  você, não está 
somente na atmosfera, por assim falar ( ela está lá, lá é o seu território, os lugares 
celestiais, a atmosfera, num sentido abstrato); mas perceba você novamente, como 
ocorria no Velho Testamento, assim também, na realidade espiritual no Novo 
Testamento, este antagonismo possui sua mídia, seus veículos, seus canais, seus 
meios. E o que é? É o espírito do mundo. 

Eu não penso que nós realmente temos compreendido  o que o Novo 
Testamento tem a dizer sobre este mundo. Este mundo: ele é um inimigo de Deus. Ele 
é um inimigo de tudo aquilo que é de Deus. “Não ameis o mundo, nem as coisas que 
nele há.”  Num grande clamor vindo do coração do Senhor Jesus, a oração feita 
momentos antes da Cruz é esta: “Eles não são do mundo, assim como Eu não sou do 
mundo.”  “Não peço que os tire do mundo,[a esfera geográfica que é chamada de 
mundo] mas que os livre do mal”, daquele que governa o mundo. Não, isto ainda não 
foi compreendido pela Igreja. O espírito do mundo. Penso que vocês devem conhecer 
aquilo a que me refiro. 

Como você vê, no Velho Testamento, eram estes interesses mundanos, essas 
forças mundanas, o mundo, que estava o tempo todo contra Sião. Se vocês 
perguntassem a eles por quê? Eles teriam que sentar e pensar muito.  “Por que nós 
não gostamos daquela insignificante e tola cidade? Aquelas pessoas _ quem são eles, o 
que são eles, por que não gostamos deles?” Eles teriam dificuldade para responder as 
suas próprias perguntas, mas há algo sinistro por trás de tudo isso. Aquelas 
inteligências sinistras sabem de algo. O que eles sabem?  Eles sabem para que o eleito 
foi chamado, e, ao longo da jornada, o inimigo sabe que esse eleito vai ser a sua 
destruição. Ele irá perder o seu poder sobre o mundo, seu título mundano de príncipe 
deste mundo. Ele vai perder tudo isso para as mãos daquele que está em Sião, e 
através da expressão corporativa de Sua Soberania, de Seu Senhorio. — Aquele Sião a 
que temos chegado. Ele sabe disso, e se você estiver relacionado com isso, vou 
confortar você dizendo:  “você é um homem marcado”; você é uma mulher 
marcada”; e não ceda a causas secundárias e diga: “É a terra do meu senhorio. É isto 
e aquilo, e outra coisa mais.”  Oh, isto pode ser o veículo e o instrumento, há algo 
muito mais sinistro por trás de tudo isso. A nossa luta não é contra carne nem sangue, 



ou outra coisa mais,  em última análise. Comitês? Organizações? Não, há algo por trás 
de tudo isso. O espírito do mundo. 

Eu me lembro que o Dr. Campbell Morgan em sua palestra sobre a Carta aos 
Coríntios simplesmente disse isto: “A razão para toda aquelas condições em Corinto _  
tão vergonhosa, tão terrível,_  é porque  o espírito do mundo em Corinto tinha 
entrado na igreja.”  A batalha é contra o espírito do mundo. Assim como literalmente 
no tempo antigo,  assim também espiritualmente agora, no Novo Testamento. Eu não 
preciso discorrer sobre 1 Corintios, preciso? O espírito do mundo? A sabedoria do 
mundo: o apóstolo está em oposição à sabedoria deste mundo e à sua concepção de 
poder.  “A sabedoria e o poder de Deus é Jesus Cristo,” ele diz: “como Senhor.” 
Muito bem, esta é uma outra linha. Vamos continuar, e esta é a última fase à qual eu 
quero definitivamente chegar nesta manhã.  É o que Romanos oito, as partes que 
temos lido, traz a nós como sendo a síntese de tudo aquilo que estamos dizendo sobre 
a controvérsia de Sião.    

A NATUREZA DA CONTROVÉRSIA: TODA CRIAÇÃO GEME  E TEM DORES DE PARTO? 
_ POR CAUSA DOS ELEITOS 

      
O tumulto das nações. Salmo 2, naturalmente, é o motim das nações, os reis da 

terra se juntam: tumulto nas nações. E a razão para isso? Por que o tumulto nas 
nações? Há alguém aqui esta manhã que não concordaria comigo quando disse que as 
nações estão em tumulto neste exato momento?  Será que já houve um tempo quando 
o mundo, quase em sua totalidade, se não totalmente, esteve em tumulto como está 
agora? Tumulto, não apenas nas pessoas e nações, mas convulsões na natureza. Nós 
jamais a tivemos desta forma, tivemos? Todas essas convulsões. Eu não sei o quanto 
você está em contato com ela, mas de alguma maneira ou outra nós sabemos a 
respeito dela. Os terremotos, a fome,   uma ruptura de estações, e o que não. Há, e é 
a melhor palavra para ela: “convulsões nas nações” Romanos 8 _ “Toda criação 
geme”. 

“Toda criação geme e juntamente está com dores de parto.”  Há uma 
integração num gemido. Está integrada por esta dor de parto em toda criação.  “E 
não somente isso, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, até 
nós mesmos gememos, aguardando...”  Aguardando! A criação está gemendo em seu 
interior desta maneira e com dores de parto, e se tivéssemos um ouvido espiritual 
para ouvir, gemendo conosco por algo.  Ela está sujeita à vaidade, não por sua 
própria vontade, mas pela vontade Dele que a sujeitou. Para que é esse gemido?  O 
que são essas dores de parto? Para dar à luz a algo, e o que é isso que deve ser 
gerado?  Observe o restante da passagem. Os eleitos! 

Você chega naquela seção, aquela controversa seção de Romanos a respeito da 
predestinação, pré-ordenação, a eleição. Agora não venha me perguntar sobre isso. 
Eu não tenho nada a ver com esses sistemas de predestinação, e tudo mais. O que 
estou dizendo é:  existe tal coisa como os eleitos de Deus escondidos, escondidos 
entre as nações. Deus sabe. Você não. Eu também não, e eu não posso dizer a você 
quem é eleito, e quem não é eleito. Deus sabe. Eles estão escondidos, e dentro disso 
há um espírito de gemido, de dores de parto, de ânsia: “Oh, que esta vaidade,  este 
vazio, impedimento, seja removido;  e que possamos aparecer, sair, ser gerados”.  
Que as dores de parto possam cessar. 

Aí nós atingimos o coração das coisas. Sobre o que são todas essas convulsões 
entre as nações, e na natureza?  Uma vez que nos movemos em direção ao fim da 
dispensação,  por que ocorre este tumulto, essas convulsões? Por quê? Porque Deus 
tem algo aqui que não é desejado por este mundo e por seu príncipe. É alguma coisa 
como Jonas dentro do grande peixe. O momento, ou a hora vai chegar quando o 



grande peixe vai dizer: “o que tenho eu no meu interior?  O que é isto dentro de 
mim?”  E o peixe tem o mais terrível ataque de dipepsia.  “Oh, preciso me livrar 
disso. Nunca estarei confortável enquanto não lançar fora isto que tenho no meu 
interior. Deixe-me ficar livre disso.”  Naturalmente, debaixo da Soberania de Deus, o 
peixe vai à costa “e vomita Jonas na areia da praia”.  E eu posso imaginar que, 
quando o peixe retornou para o mar, ele disse: “Oh, agora me sinto bem. Aquilo se 
foi.” 

Eu estou exagerando, imaginando; mas venha comigo, para Israel no Egito. O 
que aconteceu ali? Convulsão após convulsão no Egito.  Convulsão, sob a Soberania de 
Deus, sim, de modo que gradualmente, persistentemente, o Egito chega à seguinte 
posição:  “Oh,  Será um belo dia quando nos livrarmos desse povo”.  Você sabe o que 
aconteceu no final?  “Eles foram impelidos a sair”!  “Os egípcios os lançaram fora, 
vomitaram-nos”; e eu suponho que, embora o exército de Faraó tivesse perseguido os 
hebreus, a fim de trazê-los de volta, a maioria (se não todos) lá no Egito disseram: 
“Graças a Deus, o exército não teve êxito em trazer aquele povo de volta. Estamos 
livres deles, e  é um grande desembaraço.”   Agora, isto não é  uma interpretação. 
Não. Há realmente um povo lá, os eleitos de Deus, e mais cedo ou mais tarde, o lugar 
onde eles estão irá desejar se livrar deles.  “Eles são uma ameaça, uma ameaça.” 

Vamos para Babilônia, e lá estão eles. Os eleitos estão lá.  Não temos muito a 
quem indicar, mas temos Daniel e seus três amigos;  e devemos concluir que eles não 
eram os únicos em Babilônia. Há Ezequiel. Há um remanescente em Babilônia. Deus 
possui um povo. Ele se mantém  fazendo algo através de setenta anos, e, então, os 
setenta anos terminam e o que acontece?  O profeta Isaías lamenta, capítulo 43: “Por 
vossa causa Eu tenho enviado a Babilônia, e tenho abatido todos os seus nobres.”  E 
como isto aconteceu? Belsazar tem uma festa, e a mão escreve na parede: “o teu 
reino foi dividido e removido”. Naquela noite Belsazar foi assassinado, como? Ciro e 
seu exército  entraram furtivamente à noite,  se moveram pelo canal do rio, do vale 
que secou, pelo subterrâneo, e usando as palavras do profeta: “quebraram em 
pedaços os portões de bronze, e cortaram em pedaços as barras de ferro.”   Belsazar 
foi morto _  “Por causa de vós, por causa de vocês, os eleitos, Eu enviei a Babilônia, e 
abati todos os seus nobres.”  Seus mais elevados nobres. Os eleitos são uma ameaça 
para o mundo, porém eles são o objeto de todas as atividades de Deus. — as 
convulsões do mundo, como queira. 

E eu acredito, caros amigos, que na medida em que nos aproximarmos do fim, 
quando a igreja estiver para ser removida, essas convulsões serão significantes, muito 
significantes,  pois o dia do nosso aparecimento estará  próximo.  Você se lembra  das 
palavras proféticas do Senhor, sobre “o fim”. Ele diz: “angústia das nações, ... 
Homens desmaiando de terror”  pelas coisas terríveis que sobrevirão à terra (Lucas 
21:25–26); mas no original Grego não é “angústia das nações”, mas sim  “não há saída 
para as nações”. Não há saída para as nações.  Oh, não é isto verdade hoje? _  Elas 
estão tentando achar uma saída; mas não há qualquer saída para as nações.  Mas, 
então, observe, quando esse tempo chegar:  “Levantai os vossos olhos, porque a vossa 
Redenção se aproxima.”  Haverá uma saída para os eleitos quando tudo isso 
acontecer. 

 
ENVOLVIMENTO NA CONTROVÉRSIA DE SIÃO:  INTENSA PRESSÃO ESPIRITUAL  
  
Bem,  você tem o ensino agora.  “Chegastes a Sião.”  Fico imaginando, não sei, 

naturalmente no pequeno mundo do Novo Testamento, houve aquelas perseguições e 
martírios, de fato creio que existiram; porém o mundo é muito maior hoje do que 
naqueles dias, este grande mundo, comparado com aquele pequeno mundo do 
Império Romano _   fico imaginando se já houve um tempo na história deste mundo 



quando os santos passaram por pressões espirituais maiores das que passam hoje? 
Pressão Espiritual. Não estou falando somente de perseguições exteriores. Alguns hoje 
sofrem essas perseguições, mas até mesmo hoje, neste nosso tempo, esta semana, 
alguns filhos de Deus me disseram: “Nunca em minha vida passei por tantos conflitos 
espirituais, pressões espirituais. Às vezes tais pressões ficam insuportáveis, 
intoleráveis.  E fico pensando como irei conseguir passar por elas”.  Muitos de vocês 
podem não saber muito sobre isso. Se você não sabe, não se preocupe por enquanto. 
Mas, se vocês sabe a respeito disso, queridos irmãos, e alguns de nós de fato 
sabemos, nós nunca em nossas vidas _ e alguns de nós têm bastante tempo de vida 
com o Senhor _  nós nunca conhecemos uma pressão espiritual tão intensa e visível. 
Às vezes ela parece que alcança um ponto onde iremos sucumbir. Muitos queridos 
filhos de Deus ao redor do mundo me escrevem nestes termos a respeito disso. O que 
isso significa?  Vocês chegaram a Sião _  é isto o que significa. Deixe a sua teologia de 
eleição e predestinação. Abandone-a _ ela não irá levá-lo  a lugar algum, somente irá 
levá-lo a problemas e confusão; mas tome o fato de que Deus tem um povo neste 
mundo, nas nações, que está escondido entre nações, um povo que Ele conhece. 

“O Senhor conhece aqueles que lhe pertence”.  Ele os conhece, e o Diabo 
possui o maior interesse neles, Eles estão marcados, e estão envolvidos na 
controvérsia de Sião. Se você quiser ignorar a palavra “Sião”, se ela cria imagens 
mentais, ignore-a, esqueça-a, apenas entenda o significado espiritual  do que ela  
representa  que é “o testemunho de Jesus”, que representa o Absoluto Domínio de 
Jesus Cristo, que representa a verdadeira vocação da Igreja! Uma pessoa como essa 
não irá ter um tempo tranqüilo. Sinto muito dizer isso para vocês, mas temos dito isso 
esta semana, de maneira muito clara. 

Mas aqui está, e vocês irão deixar este local e, talvez haverá problemas, 
dificuldades, esse tipo de coisa, família, trabalho; e então vocês irão dizer: “O que 
tem acontecido comigo?”  O que está errado?”  Mas é o contrário, tudo está correto.  
Oh,  gostaria que todos nós pudéssemos acreditar nisso. Se o que estou falando é 
verdade,  a controvérsia de Sião é um conflito sobre algo muito precioso para o 
Senhor,  porque Sião foi muito precioso para o Senhor na história. Leia os salmos. Algo 
muito precioso para o Senhor está sendo desafiado,  por todas as forças do mal, 
abertamente e por todos os meios; e esta é a explicação para as  convulsões atuais.  
O príncipe deste mundo e o espírito e o sistema do mundo,  consciente ou 
inconscientemente, estão desgostosos conosco.  As nações estão fechando as suas 
portas,  expulsando aqueles que representam o Senhor.  O mundo está afunilando o 
seu objetivo para aquilo que é de Jesus Cristo. Pressionando. A explicação? _  É a 
hora da “Expulsão da Igreja”. 

Naturalmente, é uma falsa esperança da parte do mundo.  Pode ter sido 
verdade que os egípcios ficaram alegres quando aquelas pessoas foram embora.  Eles 
tiveram um tempo de descanso, mas não durou muito tempo. Foi uma coisa 
transitória;  sua história posterior  foi problemática. Babilônia pode ter sentido um 
pouco mais confortável quando aquele remanescente retornou a Jerusalém, mas não 
durou muito tempo.  “Eu os abati...”  O Senhor destruiu Babilônia, como Ele destruiu 
o Egito. E pode ser que quando a Igreja for embora, o príncipe deste mundo e o seu 
reino digam: “Lá se foram eles.  Agora podemos ficar com tudo isso aqui para nós.” 
Mas, se você observar, o contexto daquilo é que eles não ficam com tudo pra eles por 
muito tempo. Pois lá vêm os julgamentos. O julgamento deste mundo está apenas 
esperando até que a Igreja seja removida, e este tempo está muito próximo. 

Eu acho que já falei bastante. Poderia dizer muito mais quanto aos aspectos 
deste conflito, os meios  usados pelo inimigo, para tentar desfazer este testemunho, 
para tentar destruir Sião. Os meios usados? Bem, um deles é por meio da confusão. 
Esses poderes malignos são espíritos de confusão. Eles sempre foram. Nunca houve 



um tempo, eu me aventuro a dizer, na história deste mundo, quando  houve mais 
confusão, e confusão dentro da cristandade, dentro do Cristianismo.  Confusão. É 
verdade?  É verdade que você não sabe o que fazer? Como responder? O que significa? 
Confusão espiritual invadindo tudo que está sobre esta terra?  —Confusão.          

Existem espíritos de corrupção, para perverter, para manchar. Há espíritos de 
engano. Será que já houve um tempo em que o engano era maior do que agora? Em 
todo lugar há engano.  Oh, eu não tenho a pretensão de  impedir isto, tenho? Mas aí 
estão as coisas  que são engano, que estão assumindo uma aparência divina; é tudo 
falso, tudo  mentira; essas coisas não irão durar. Haverá um dia em que cessarão. As 
raízes, as sementes de sua desintegração estão dentro delas. 

Existem divisões. E não há fim para isto. Até entre duas pessoas do povo de 
Deus haverá este ataque, para dividir, para separá-los de alguma forma. Sim, na 
Universal  Igreja, um ataque para dividir; nas igrejas locais, sim, divisão, e divisão 
atrás de divisão; e na família, e entre os dois _ marido mulher. Nós estamos numa 
batalha! É uma coisa terrível para se dizer, contudo você sabe  que apesar do amor e 
da certeza de que o Senhor uniu você e seu cônjuge, muito frequentemente há esta 
batalha sobre o relacionamento de vocês. É demais isto que estou falando? Mas é 
verdade. Uma batalha, desentendimentos podem vir e dividir, isolar. Em qualquer 
lugar! Os espíritos de divisão estão trabalhando hoje, e o lema deles é: “dividir e 
conquistar”.  Depende do terreno sobre o qual vocês estão. Se estiver no terreno 
natural, no terreno doutrinário, no terreno teológico, no terreno da interpretação, se 
vocês estiverem em quaisquer desses terrenos, vocês não permanecerão juntos. Se 
estiverem apenas no terreno de Cristo, e de Seu Senhorio, então haverá uma 
resposta. 

Quero fechar com o seguinte: Sião é muti precioso para Deus, porque Seu Filho 
é o Seu Rei Ungido sobre o Monte Sião.  Ah, há um grande amor neste testemunho de 
Sião. É por causa de Seu Filho. Você e eu devemos ter  a causa do Filho de Deus como 
motivação para todos os nossos caminhos. “Chegastes a Sião”, mas  vocês também 
chegaram a um envolvimento num grante conflito! Assim, ajuda-nos, Senhor Deus.   Nós apenas pedimos a Ti, Senhor, que toda autoridade que tem sido dada a Ti no Céu e na Terra possa cobrir, cercar e envolver aquilo que foi dito aqui nesta manhã. Tu sabes que não é fácil.  É uma batalha até mesmo para sair dela, mas, Senhor, precisamos ser protegidos. Confiamos em Ti, Senhor. Cremos em Ti e na proteção da  Poderosa Virtude do Teu Sangue, para a Glória do Teu Nome, Amém,   

  
CAPÍTULO 5 _ SIÃO:  A CORPORIFICAÇÃO DOS VALORES ESPIRITUAIS DE JESUS 

CRISTO  
   Senhor, dependemos da Tua misericórdia, da Tua compaixão; e nesta manhã nós nem ao menos sabemos o que pedir a Ti, pois realmente não sabemos qual é a nossa verdadeira  necessidade. Achamos que sabemos, às vezes. Há coisas que são muito reais para nós como necessidade; mas, Senhor, a verdade é que Tu conhece todas as reais necessidades do nosso coração. De acordo com o Teu conhecimento, fala Senhor _  tanto de  modo pessoal, individual _ como também de modo coletivo, pois, enquanto Eli não ouviu a voz do Senhor, até mesmo dentro do tabernáculo, houve alguém que ouviu.  Usa-nos para falar esta manhã. Assim como Tu chamou: “Samuel, Samuel”,  possamos nós ser chamados pelo nosso nome. Que possamos conhecer que o Senhor está falando conosco. Não permita que as nossas mentes  e pensamentos fiquem distraídos com outras pessoas, mas fala claramente, para que mais tarde, possamos verdadeiramente dizer: “O Senhor falou comigo”. Agora, por 



tudo aquilo que é necessário, Senhor, em nós _ para nós, faça isto pela sabedoria e pelo poder e graça do Teu Espírito Santo. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 
Acredito que vocês sabem que existe um livro no Novo Testamento o qual é 

chamado de a Carta aos Hebreus, e eu vou ler novamente a partir deste livro esta 
manhã. Nós estamos chegando muito próximos ao final deste tempo de reunião, de 
ministração, e sinto que é muito necessário que as coisas fiquem bem definidas e 
concretas, e que devemos nesta hora esperar que o Senhor esteja focando as coisas 
sobre assuntos claramente definidos. 

Porém, uma vez mais, vamos ler no início desta carta, no capítulo um:  
“Havendo Deus antigamente falado a nossos pais pelos profetas de diversas 

maneiras, nesses últimos dias nos tem falado através do Seu Filho, a quem constituiu 
como Herdeiro de todas as coisas, através de Quem também fez todas as coisas; o qual sendo o resplendor de Sua Glória, e a imagem exata do Seu ser, e sustentando todas as coisas pela Palavra do Seu Poder, e havendo feito  a purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita da Majestade nas alturas”.  

 E novamente o capítulo doze, verso 18: “Pois não tendes chegado ao monte 
palpável” ; verso  22, “Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à 
Jerusalém celestial.” 

Poderíamos deixar de lado esta palavra Sião, como tal, caso ela represente  um 
objeto.  Nós devemos olhar através de Sião, porque, como você vê,  o que temos no 
começo desta carta  é  “Deus tem falado”.  Em Sião? Não. Deus tem falado através de 
Sião. Deus tem falado EM Seu Filho. Se temos usado esse nome que está no Velho 
Testamento, que é sempre um tipo, uma figura, um símbolo, fizemos isso para nos 
ajudar a reunir todas as associações históricas daquele nome no Velho Testamento; 
mas vamos lembrar, isto ainda pertence ao “Não”. Quanto a um nome, a um lugar, a 
uma coisa, a uma montanha e assim por diante, esta palavra pertence ao “Não”.  O 
que pertence ao “Mas” é o que está por trás do nome Sião, o seu valor espiritual, o 
seu significado espiritual, sua lição espiritual.  E, se nos perguntassem: “O que é isto, 
qual é o seu valor espiritual, seu significado espiritual?” _  teríamos que voltar e 
responder: “Deus tem falado EM Seu Filho, ... Ele tem falado em Seu Filho, a Quem 
constituiu como herdeiro de todas as coisas, através de Quem fez os mundos”.  

Deus tem falado.  Agora, como tem Ele falado nesses últimos dias?  A fala de 
Deus a partir de um certo ponto da história em diante, até o fim, está “em Seu 
Filho”. Seria necessário explicar isto e dizer que a Sua fala não é “sobre” Seu Filho?  
— não é um ensino, uma doutrina de Cristo, mas é a Pessoa _  na Pessoa! Ele tem 
falado NA Pessoa. Tentem assimilar isto, meus caros. É NELE, EM Cristo, que Deus 
fala! Agora vamos tentar interromper isto por alguns momentos. 

Sião, se você for usar este nome, é, em representação, a plenitude de Cristo. A 
Carta é sobre isto, plenitude e finalidade EM Cristo. E Sião, como um nome, 
representa isto. A plenitude do Filho de Deus _ Isto é Sião; e esta plenitude é o 
discurso de Deus  para esta dispensação, e nesta dispensação. O discurso de Deus é a 
plenitude que está EM Seu Filho. 

  
O DISCURSO DE DEUS É A PLENITUDE QUE ESTÁ EM SEU FILHO.  
      
Como você lembra, no começo do Velho Testamento, Deus intervém na história 

desta terra, o que é chamado de “a criação”: tudo começa com a palavra “Deus” _  
“No princípio, Deus.”  E, então, o que mais? Deus disse: “Haja luz”, e houve luz. Deus 
falou e, de sua fala, tudo se fez. Você vai para o Novo Testamento e, embora o 
evangelho de João não tenha sido disposto em primeiro, isto é, cronologicamente (e 
por um bom motivo celestial, a sabedoria do Espírito Santo) o Evangelho de João 
realmente não está em primeiro porque os  outros três evangelhos começam pela  



terra, pela  história, eles começam em Belém, em Mateus e Lucas, ou, como no caso 
de Marcos, no começo do ministério de Jesus. Mas João dá um salto no tempo e vai 
diretamente para o princípio, e abre com isto: “No princípio era o Verbo, e o Verbo 
estava com Deus, e o Verbo era Deus ... e o Verbo se fez carne”. Aqui, neste novo começo de uma Nova Criação, de uma nova ordem, o “mas” era , Deus fala a Palavra. 

Nós ouvimos algo esta semana sobre “o logos”.  Não estou tentando 
acrescentar, e nem improvisar nada, mas vou dizer um pouco mais sobre isto. Como 
você sabe,  “o logos” é “a Palavra”, lá em João,  “No princípio era o logos, e o logos 
estava com Deus, e o logos era Deus” ... e o logos se fez carne, e habitou entre nós.” 
No princípio era o logos. Naturalmente, João tomou esta palavra do Grego, a qual no 
mundo Grego tinha seu significado particular. 

 [1] A PALAVRA, O LOGOS, ERA O DIVINO PENSAMENTO: _ A MENTE E O PENSAMENTO DE DEUS POR DETRÁS DE TUDAS AS COISAS.  
Primeiramente, na mente do grego, a palavra “logos”  significava  “um 

pensamento, algo na mente”: É aí que começa, “o pensamento” ou, se você preferir 
no plural, “pensamentos”.  Logos é, antes de tudo, pensamentos ou um pensamento. 
Então, mantendo o grego,  logos é “a expressão do pensamento”, o pensamento posto 
em expressão. Podem ser palavras, mas é aquilo que está na mente à qual foi dada 
expressão.  Este é o sentido de  “logos.” Pode ou não pode ir além disso no Grego, 
mas na Bíblia certamente vai além. 
  

É verdade que “Logos, a Palavra”, era o Pensamento Divino, algo na mente de Deus antes que houvesse qualquer expressão. Algo que estava na mente de Deus. 
 “No princípio era a mente de Deus”.  Que imenso mundo esta porta abre. Você tem 
todo o nosso Novo Testamento aí, a mente e o pensamento de Deus por trás de todas 
as coisas. Mas, então, aquela mente e pensamento de Deus foi expresso, foi dada 
expressão.  “Deus disse”. A partir do Seu pensamento, de Sua mente _ Deus disse. 
Como Paulo coloca em 2 Coríntios: “Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, 
brilhou em nossos corações.”  Deus disse, por expressão. E o que aconteceu?  Ah, este 
é o ponto. Esta é “a Palavra, o Logos”.  

 
[2]  A PALAVRA, O LOGOS DO SENHOR É UM ATO DIVINO: _  QUANDO DEUS EXPRESSA A SUA MENTE, ALGO ACONTECE, WHEN GOD EXPRESSES HIS MIND SOMETHING HAPPENS, É UM DECRETO. 
Você vê (e acompanhe-me de perto agora, pois irei requerer a sua 

concentração por um instante), quando Deus expressa a Sua mente, não é algo apenas 
em linguagem, em palavreado, em dicção, mas algo acontece. Sempre que Deus 
falou, e sempre que Deus fala, algo acontece. A fala de Deus, de acordo com a Bíblia, 
é sempre um ato.  “Ele falou, e tudo se fez;E lê ordenou e tudo apareceu – Sal.33.9  
A palavra de Deus é uma ação. Em Hebreus, você vai ao capítulo quatro: “Porque a 
palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma 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 assim por diante. A 
Palavra de Deus é uma ação. É um decreto, algo acontece.  O pensamento de Deus 
sendo expresso gera algo que antes não existia. Você jamais pode ser o mesmo após 
Deus ter falado. Até mesmo se recusasse, se resistisse, isto seria uma crise. Assim, 
Jesus disse: “A palavra que Eu disse, esta irá julgá-lo no último dia.” Elas irão julgar a você e a mim, no último dia. Se vocês não crerem  em Mim, as palavras que tenho 
falado, vocês terão que enfrenta-las no último dia _  porque isto não é algo que 
apenas foi dito, mas algo colocado no universo que é uma crise. A Palavra de Deus é 



uma crise. A Palavra de Deus é um ato: “Ele falou, e tudo se fez; Ele ordenou e tudo 
veio a existir”. 

 
  [3] A PALAVRA, O LOGOS, É UMA PESSOA: _ A MENTE, A EXPRESSÃO, O ATO DE DEUS SE FAZ CARNE, É UMA PESSOA.  

    Mas isto não esgota a palavra  “Logos”, como usada por João, e como “a 
Palavra de Deus”, na Bíblia. Há um terceiro aspecto para a Palavra. É verdade que ela 
é o pensamento, a mente de Deus. É verdade que o  Logos é a expressão de Deus pela 
qual  algo acontece.  É o ato de Deus, mas então, o terceiro aspecto de  Logos é a Sua 
Pessoa.  Esta palavra assume a sua morada numa Pessoa, torna-se pessoal; em outras 
palavras, ela se encarna. A mente de Deus, a expressão de Deus se encarnou. Isto se 
deu numa Pessoa. Todo encontro com Jesus Cristo é uma crise. Todo encontro com 
Jesus Cristo é um encontro com Deus. Deus estava em Cristo. É um encontro com 
Deus. Não é apenas o que Jesus diz, embora isto seja uma expressão da mente de 
Deus em palavras, mas, é um encontro pessoal. Em primeiro lugar, não é um encontro 
com aquilo que está escrito, não é um encontro com palavras _  é um encontro com 
uma Pessoa.  “O Verbo se fez Carne,”—  Encarnou.  

Assim, vamos relembrar novamente o terceiro aspecto de Logos: a encarnação 
do pensamento Divino é uma questão prática na história, num ato, num Decreto; foi 
um ato da encarnação e Glorificação da Palavra de Deus. Pergunte a Saulo de Tarsus 
se o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco não foi um decreto. Toda a 
dispensação responde isso sonoramente. Este é o  Logos. “Deus tem falado em Seu 
Filho”   — É a corporificação de Sua Mente, a expressão de Sua Mente, a encarnação 
de Sua Mente. E toda esta carta de Hebreus é apenas uma análise disso: Deus falando 
em Seu Filho; e tudo segue após isso, do capítulo um, em seu começo, até o fim, e 
simplesmente a exposição de Deus falando em Seu Filho.  Vocês devem ler a Carta aos 
Hebreus à luz disto. Deus falando.  

Assim, quando vocês chegam no capítulo doze de Hebreus, nesta seção, do 
verso  vinte e dois em diante, o que você encontra?  — Você tem a junção daquela 
fala de Deus em Seu Filho, de forma concentrada. E, se você  fragmentar a seção, 
verá que ela é uma concentração daquilo que é verdade sobre a Pessoa do Senhor 
Jesus Cristo; e você deve olhar para Sião desta maneira. Começa assim: “Chegastes a 
...” Bem, nós dizemos “Sião”, a cidade do Deus Vivo, a Jerusalém Celestial...”?— 
Não! Isto é uma linguagem simbólica. Nós chegamos ao Filho de Deus, em todo o Seu 
sentido. Deus falando em Seu Filho: o pensamento de Deus expresso, o pensamento 
de Deus Encarnado, Personificado, de modo que “Sião”, como uma palavra típica, ou 
nome, é a corporificação de tudo aquilo. 

Deus fala, ou, no Velho Testamento, Deus falava em Sião. Ele falava de Sião. 
Percorra os Salmos e vá através das profecias de Isaías, especialmente os últimos 
capítulos daquelas profecias,  e recorra a elas novamente. Você vai através delas hoje 
e vê como Deus falava de Sião. Até mesmo temos o seguinte: “O Senhor ... bramou de 
Sião” (Joel 3:16). Deus fala de Sião; em outras palavras, Deus fala a partir de Seu 
Filho, Deus tem falado em Seu Filho. Agora, tendo afirmado isto, qual é o centro de 
tudo isso, de acordo com a declaração do início?  “Deus, nesses últimos dias, nestes tempos, e neste tempo, tem falado em Seu Filho.”  Como? — “No Filho”.  A ausência 
do pronome definido “Seu”  antes da palavra “Filho”, a ausência de “Seu” no texto 
original, não faz qualquer diferença, porque a sentença seguinte é: “a Quem ungiu 
como Herdeiro de todas as coisas”. Assim, o “Filho” aqui referido é mesmo o Seu 
“Filho”. Feita esta observação, prosseguimos. 

 
  



A LEI QUE GOVERNA A FALA DE DEUS É A FILIAÇÃO  
     
A lei que governa a fala de Deus  é a filiação.  — filiação. É isto que governa 

Deus em toda Sua fala. E, como já foi dito,  a filiação não é uma coisa inicial. É algo 
final. Aqui em Romanos oito novamente: “aguardando a nossa adoção”, a 
manifestação dos filhos. O fim que governa toda a fala de Deus em Cristo é a filiação. 
Se você quiser trocar,  a palavra é “adoção”. Ela é colocada no final. 
Filiação_adoção, é um fim, um objeto, para onde Deus está se movendo por meio da 
fala em Seu Filho.  

Por nascimento, somos crianças, pela adoção somos filhos. E é exatamente 
aqui que devemos lembrar que há uma diferença entre a concepção espiritual de 
adoção e a secular. Alguém que segurava um bebê antigamente, que não era da 
família ou até da mesma raça, dizia: “Como você vê, eu adotei esta criança”.  Oh, 
não, isto não  acontece aqui. Esta não é a concepção escriturística de adoção. Como 
foi dito a você, o significado escriturístico de adoção é alguém que já pertence à 
família por nascimento, que tem crescido e, então, chega o dia da maturidade, a 
chegada da idade, a celebração, a festividade, quando o pai toma a sua criança, que 
agora já está madura, coloca uma toga sobre ela, e põe nela o símbolo e a insígnia de 
autoridade, para ser tal como ele neste mundo. Toda pessoa que encontra esse filho 
adotado tem que reconhecer o pai. Ele é, em efeito, o pai. Ele foi adotado, ou, a 
palavra realmente em Hebreus é, colocado. Colocado nesta posição de 
responsabilidade por causa da maturidade. Agora teremos que voltar a isto de um 
outro ponto de vista, enquanto prosseguimos. 

O que estou dizendo é que este é o fim para o qual Deus está trabalhando. Seu 
início é gerar. Seu início é gerar do alto, trazer para a família. Mas, observe, até 
mesmo numa criança recém nascida há o espírito de adoção. A adoção ainda não 
ocorreu, mas já há o espírito de adoção. Isto é o que Paulo diz, em essência, em 
Romanos e Gálatas,  “e porque temos o espírito de adoção, clamamos, Abba, Pai.” 

Acho que, uma vez, quando estive aqui antes, disse a vocês o que isto 
realmente significa.  O que significa  “Abba”? Por que colocar as duas coisas juntas? 
São palavras de línguas diferentes. “Abba” está num idioma, e “Pai” em outro. O que 
significa?  “Abba” é a qualidade, não a relação, é a qualidade da criança, uma 
pequena criança. E quando esta criança se volta para o seu Pai e diz: “querido Pai” _  
você tem  “Abba.”   É um tratamento de afeto. Abba— querido Pai. Aí está algo muito 
próximo, muito íntimo. Esta é uma marca da infância espiritual. Naturalmente,  esta 
é a primeira coisa que balbuciamos, não é?  Quando realmente somos nascidos do 
alto, não dizemos, quando vamos orar:  “Poderosíssimo e Mui Terrível Deus ... ”  
Nossa primeira pronúncia é: “nosso Pai”. Isto é o início da vida cristã. Temos o 
espírito de adoção, embora nós ainda não chegamos à adoção. A adoção vem quando 
permitirmos que o Espírito de adoção desenvolva esta adoção para nós. Isto se dá 
durante todo o curso da vida espiritual. 

  
TODA DISCIPLINA DOS FILHOS DE DEUS É GOVERNADO POR ESTE OBJETIVO: 

ADOÇÃO  
  
Bem, está tudo aqui; estou dizendo que o objetivo para o qual Deus está 

trabalhando é o que é chamado de adoção, filiação. É isto que  governa tudo. O que 
Deus está fazendo?  Bem, Hebreus irá lhe dizer. Toda disciplina dos filhos de Deus é 
governada por este objetivo _ adoção. Assim você tem: 

  



 “Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, E não desmaies quando por 
ele fores repreendido; Porque o Senhor corrige o que ama,E açoita a qualquer que 
recebe por filho.” Hb.12.6   

  
É a disciplina na vida dos cristão. “porque, que filho há a quem o pai não 

corrija?”Hb 12.7  Como vocês sabem, o escritor usa uma palavra bastante forte sobre 
esta questão. Essas pessoas não são filhos verdadeiros, são filhos ilegítimos, os quais 
têm chegado à uma falsa posição, se estão sem disciplina.  

Há uma tremenda revolta contra a disciplina neste mundo, que rejeita toda 
autoridade, controle, governo, disciplina. Há uma revolta contra a disciplina em todo 
lugar, especialmente entre a juventude. A Palavra diz que é assim que será no tempo 
do fim: “desobedientes aos pais”  e assim por diante. Isto de modo algum é bom para 
o verdadeiro propósito que Deus tem para a família, não de crianças, mas de filhos 
adultos,  disciplinados para uma responsabilidade eterna. — uma posição 
governamental no Reino vindouro. Há muito sobre isso no Novo Testamento.  Está em 
Efésios. Disciplina. Deus trabalhando em nós desta maneira, para este fim!  

Olhe para a história de Sião.  Que coisa disciplinada era Sião. Deus não tinha 
qualquer despropósito em relação a ela. Deus não tolerava nada menos do que o Seu 
pensamento em Sião.  Quando Sião se privava daquela posição para a qual Deus a  
tinha trazido, Ele, então, colocava Sião de lado, mostrava que não tinha mais nenhum 
interesse nela, como um coisa. Ele disciplinava Sião. Leia novamente os Salmos. Leia 
novamente os profetas. Todos eles estão preocupados, como mostraremos, com Sião. 
Que disciplina!  Através dos anos, e finalmente os setenta anos de exílio, durante o 
cativeiro, que disciplina para o povo de Sião.  

Vamos  dar apenas uma olhada por um instante em Isaías.  Eu já falei isso 
anteriormente, e, se você der uma olhada nos últimos capítulos de Isaías, irá ver que 
todos esses capítulos são concernentes a Sião. Vamos olhar para o capítulo sessenta e 
um, pois nós estamos bem próximos do final de Isaías quando chegamos ao sessenta e 
um. Ou você pode ir para o sessenta, se quiser, onde está escrito: “Levanta-te, 
resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor.”  
Mas continue para o sessenta e um: “O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, 
porque o Senhor me ungiu ....”  E aqui novamente está a dupla interpretação. Sião 
está aqui apontando para uma outra Pessoa, que usou essas mesmas palavras, 
aplicando-as a Si mesmo.”  

Agora, no capítulo sessenta e dois. (retire os números 61 e 62, as divisões dos 
capítulos são artificiais)  “Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém 
não descansarei, até que saia a sua justiça [sim, lembre-se da Versão Amplificada]  
como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa... E as nações verão a 
tua justiça (seu direito de permanecer com Deus), e todos os reis a tua glória.” — 
“Não descansarei até que isso aconteça”  Este é o lamento do profeta, e você pode 
continuar para capítulos restantes de Isaías e ver isso lá; e a que eu chego nesta 
ligação é isto: que Sião era o fardo, a preocupação, a dor de coração dos profetas. 
           

O ministério  profético tem sempre o seu foco em Sião. Um ministério profético 
verdadeiro (seja no Velho ou no Novo Testamento) está relacionado a este Divino 
pensamento, o qual envolve esta palavra “Sião”, como a temos na Carta aos Hebreus: 
uma  expressão da plenitude de Cristo em adoção  em um corpo. Este é o fim para o 
qual Deus está trabalhando  e executando toda sua obra de disciplina.  

Gostaria de aplicar isto de uma maneira prática.  Como você vê, estamos 
muito, talvez, preocupados com a obra, a qual chamamos  de ‘a obra do Senhor’;  
preocupados com o evangelismo, em ganhar almas. Não há nada de errado com isso! 
Tudo certo! Não quero desvalorizar isto. O ministério da pregação e ensino, as 



reuniões, as conferências e tudo aquilo que podemos  abranger com esta frase ou 
palavra, “a obra do Senhor”, nós estamos interessados nisso. Bastante interessados. 
Talvez vocês, ministros, estejam muito preocupados com os seus ministérios, isto é, 
com o próximo sermão que irão fazer, e, inclusive vocês estão anotando em seus 
cadernos agora. Vocês têm uma congregação em vista.  A obra do ministério, de 
evangelismo, ou seja o que for, pode vir nestes termos: “a obra do Senhor”, talvez 
vocês estejam muito mais preocupados com isto do que com qualquer outra coisa. 
Talvez em seus pensamentos vocês digam: “devemos estar na obra, devemos nos 
entregar à obra”.  

Porém, meu irmão vai me perdoar porque, como disse, estou tentando 
focalizar esta coisa bem abaixo. Temos dito algo nas reuniões da noite que considero 
ser a essência dos interesses do Senhor. É a mesma coisa sobre a qual tenho falado, 
apenas que em outra linguagem: “os vitoriosos”, a essência do pensamento e 
intenção Divina em Sião. O Senhor algumas vezes vê que é bem melhor nos tirar “da 
obra” do que nos manter nela, e nos põe de lado de todos os nossos negócios pra Ele, 
a fim de obtermos a essência das coisas. Ele está atrás do essencial, do intrínseco. Os 
homens estão atrás de coisas grandes. O pragmatismo domina muito a obra cristã. 
Acho que você, talvez, não saiba o que eu quero dizer com esta palavra: 
“pragmatismo”. Significa que, se uma coisa é tem sucesso, então está correta.  Este é 
um pensamento errado.  O maligno tem muito sucesso, está ele correto? Muitas coisas 
aparentemente são um sucesso, crescem, aumentam, e todos dizem: “Meu, é isso aí”  
Será que é mesmo?  Isto é pragmatismo. Se algo é um sucesso, se é popular, e todos 
aderem em massa para lá, então deve estar correto.  

Muito bem. O que dizer sobre Jesus de Nazaré? Como as pessoas afluíam para 
ele, o seguiam. Ele disse o porque: “...porque vocês comeram os pães e os peixes, porque vocês viram os sinais e as maravilha; uma geração má e adúltera pede sinal,” 
e as pessoas iam em bandos por causa disso. Mas estas coisas são efêmeras. Logo 
caem no esquecimento.  Elas estão sendo peneiradas. Somente Cristo permanece. 
Todas as marcas de sucesso estão sendo copiadas a partir do ponto de vista do 
mundo, e, a final de contas, é isto um movimento de sucesso com Ele pendurado na 
Cruz? É isto pragmático? Bem, sabemos hoje! — Não, uma coisa não está 
necessariamente correta só porque as pessoas afluem para lá ou para cá, uma 
multidão, eventos sociais; não é porque algo parece estar ganhando tanto terreno e 
se tornando grande, não necessariamente. Espere pela perseguição e, então, você irá 
conseguir “grandes multidões”, as quais nenhum homem pode contar.  Mas isto não é 
pragmático no sentido terreno.  

Você entende o que quero dizer!  Existe a disciplina, a disciplina de ser 
peneirado das cascas ao grão, da palha ao trigo. E “o grão de trigo é moído”, diz o 
profeta Isaías.  Ele procura pelo pão genuíno, a composição daquilo que saiu da terra 
e virou farinha, que foi moído. Será que isto explica algo a você, a sua própria 
história? — É muito verdadeiro, esta é a Palavra, você entende. 

Por isso existe esta seção em Hebreus  sobre adoção, “a correção do Senhor”, e 
a correção para cada um de nós pode significar algo diferente. Aquilo que seria 
correção para você poderia não ser para mim, e aquilo que seria correção para mim 
poderia não ser para você. Você pode sair por vários caminhos, mas o Senhor sabe 
onde encontrar você, onde você não pode escapar. Eu posso ser capaz de impelir a 
mim mesmo a entrar por um caminho através da força natural da alma. Não sei se isto 
é verdade agora, mas pode ser. Talvez no passado tenha sido, mas o Senhor sabe 
como me corrigir, e Ele sabe aquilo que é uma correção apenas para mim, e pra mais 
ninguém.  Oh, não traga esta palavra “correção” para uma definição estreita. Ela é 
algo que nos “apanha” individualmente, que nos encontra. É aquilo que para mim é 
uma verdadeira disciplina.  



Há algumas pessoas agradáveis, muito pacientes, indulgentes, longânimes, e, 
você sabe, são pessoas que podem ser mal tratadas, porém não se irritam nenhum um 
pouco, simplesmente prosseguem adiante. Mas há  outras a quem o Senhor  traz 
pessoas desagradáveis para perto delas, para discipliná-las. Entende o que eu quero 
dizer?  Correção, disciplina, é o que isso significa para nós individualmente. Mas, seja 
o que for, e você pode dizer: “Bem, por que o Senhor faz isto comigo? Olhem, Ele não 
faz isso com as demais pessoas. Elas estão se dando bem” _  “até que entrei no 
Santuário de Deus” e vi as coisas do Seu ponto de vista.  “O Senhor está tratando 
comigo e deixando os demais livres em seus caminhos, mas Ele me tem apanhado”.  
Eu me revolto e digo: “É injusto”. O Senhor não é justo, Ele não age assim com as 
demais pessoas.” Oh, não, esta atitude não está correta. Ele está focalizando sobre 
este propósito, esta questão da filiação, da adoção, para uma responsabilidade 
eterna.  Guarde isto, e vamos seguir adiante. 

  A VERDADEIRA ADOÇÃO: DENTRO DE UM  SENTIDO DE DESTINO _ “OS CHAMADOS DE ACORDO COM O SEU PROPÓSITO”  
        
Tendo Sião novamente como pano de fundo de nosso raciocínio, vamos realçar 

algo mais sobre ela. Espero que você saiba que no sangue e  na constituição de um 
Israelita, de um verdadeiro Hebreu, de um verdadeiro Judeu, nesse mesmo sangue e 
constituição, existe uma consciência, um senso de destino. O raciocínio deles é este: 
“Nós somos o povo escolhido, e fomos escolhidos pelo propósito e intenção de Deus. 
Não é algo que temos adotado como uma ideologia, como uma filosofia, de nossa 
existência, isto está em nosso sangue.”  Eles não podem fugir disso. É desta forma. 
Um verdadeiro Judeu, cidadão e filho de Sião,  tem este senso e consciência de 
destino inculcado dentro de si. Esta é a razão, o motivo do por que eles têm sido 
capazes de sofrer tanto, de terem passado por tantas perseguições e haverem 
sobrevivido, do por que eles puderam suportar tantas coisas.  Não é porque eles 
criaram isso em suas mentes, nem por causa de suas próprias vontades, mas isto é 
algo que nasceu dentro deles, que é parte deles; é elementar para eles o fato de que 
são um povo de destino.  Eles se agarram e se apegam a isso; estão ainda no muro das 
lamentações.  Isto é confirmado; contudo, isso pertence ao “Não”.  

Porém aqui estamos nós com o “Mas”, _ “temos chegado a  Sião”. E temos 
chegado a Sião neste sentido: por direito; se é um verdadeiro cidadão do Céu, “este é 
nascido ali”; se é um verdadeiro filho de Deus, então existe algo sobre ele que, 
embora  não consiga definir, embora até mesmo não conheça o que as Escrituras 
falam sobre isto, mas dentro dele existe este senso de destino que _  existe um 
propósito que governa  a nossa salvação, que existe  algum significado além da nossa 
presente compreensão pelo qual fomos chamados, que há algo dentro de nós, em 
nossa constituição, que diz: “fomos chamados de acordo com o Seu propósito”. É um 
senso de destino; isto é essencial para Sião. Este é todo o propósito do Novo 
Testamento, e esta é a finalidade desta Carta aos Hebreus. Esta é a verdadeira 
filiação.  

Agora, nós não gostamos muito dessa idéia; não gostamos desta linguagem, mas 
nos Judeus, nos verdadeiros Judeus, havia este elemento dentro deles: de 
“seletividade”. Você não gosta desta linguagem, você gosta? Seletivo, algo separado, 
algo diferente, algo que não é geral, mas particular. Uma consciência trabalhada no 
sentido de que somos  e escolhidos  para alguma coisa, que chamamos de destino. 
Somente isso pode nos manter seguindo em frente  através da disciplina, através do 
sofrimento, da adversidade, da perplexidade.  

Você já não passou pela mesma situação que eu, mais do que uma ou duas 
vezes, por uma situação onde tenha se desesperado. Se você fosse deixado entregue a 



si mesmo, já teria desistido, já teria  ido embora, e tomado um outro caminho, e até 
mesmo lavado as suas mãos a respeito do Cristianismo. Você nunca foi pressionado? 
Bem, se ainda não, muito bem, graças ao Senhor; mas existe tal pressão. E até 
mesmo Paulo, com toda a sua maravilhosa experiência e conhecimento do Senhor, 
chegou num ponto onde disse: “fomos sobremaneira pressionados  mais do que 
podíamos suportar, ... de modo tal que até da vida desesperamos.” 2Cor. 1.8 Paulo? 
Você se desesperou?! Logo você que  está sempre dizendo para as pessoas não se 
desesperarem. Você escreveu sobre o Deus da esperança, e você me diz que se 
desesperou?  E você disse para as pessoas ficarem por cima, no topo, e você disse: 
“Fui pressionado além da medida”. Sim, muito bem, talvez vocês ainda não saibam 
disso tudo, ou talvez saibam apenas um pouco a respeito, mas os filhos de Sião são 
realmente sustentados por algo.  E é  este algo indefinido que chamamos de 
“destino”.  Existe algo que nos mantém, que não nos deixa ir. Existe algo que nos 
segura, até mesmo quando dizemos que vamos desistir. Não podemos ir.  Até mesmo 
quando chegamos às profundezas do desânimo, não conseguimos ir embora. Não 
podemos. Decidimos ir, mas não podemos. Não, isto não é algo para ser analisado e 
colocado dentro de um sistema de ensino, de uma doutrina, mas é isto é uma 
profunda realidade que nos sustenta. Somos filhos do destino, “chamados de acordo 
com o Seu propósito”.  Oh, se você quiser um pouco de estudo Bíblico, gostaria que 
seguisse adiante e sublinhasse esta palavra “conforme, de acordo, de acordo com” É 
uma palavra maravilhosa que está com Paulo. Tudo é conforme alguma coisa. Sião foi 
eleita, escolhida, separada, feita distinta, por causa do seu destino _ seu grande 
propósito: e havia isto em sua própria constituição, em seu próprio sangue, um senso 
de que “existe algo mais, para o qual fomos chamados”.  

Agora voltemos para os profetas. Eles  estavam grandemente preocupados com 
Sião, por causa do destino de Sião.  Oh, quão afadigados eles ficavam por causa de 
Sião, e, naturalmente, no caso deles, seus fardos e suas preocupações era por causa 
da restauração de Sião.  Sião tinha fracassado,  tinha cessado de ser aquilo para o 
qual fora chamado; aquilo que Deus havia planejado. E assim, os profetas estavam 
preocupados pela sua restauração, e pelo seu testemunho. Este é o ministério 
profético.  

Oh, ministério profético. O que você quer dizer?  — Revelação? Prever os 
eventos?  Muito bem, se você preferir assim, ok. Mas a real essência do ministério 
profético é a restauração da plenitude de Jesus Cristo, que tem sido perdida. É uma 
restauração e uma recuperação do testemunho de Jesus na Igreja. Este é o verdadeiro 
ministério profético, e não ponha o ministério profético abaixo disso. O dom da 
profecia. O que é o dom da profecia? Apenas revelação? Isto tanto pode haver como 
não, e ainda assim continuar a ser o dom de profecia. O dom, a função, a unção de 
profecia é a recuperação do pleno testemunho de Jesus; o ministério que não tem 
isto como objetivo claro, forte e definido, não é ministério profético. Os profetas se 
ocupavam com isso. Leia Isaías  43 novamente à luz do que foi falado. 

 
PROVE TUDO ATRAVÉS DO  SEU ETERNO  VALOR  ESPIRITUAL 
  
Bem, agora estamos próximos do final, nesta manhã. E, novamente, Sião é a 

corporificação dos valores espirituais de Jesus Cristo. Sublinhe palavra “valores 
espirituais”. Prove tudo por meio de seus valores espirituais. Prove tudo não do ponto 
de vista pragmático, absolutamente, mas do ponto de vista espiritual, quer dizer, seu 
valor eterno. O ministério de qualquer pessoa, o meu próprio, ou o de qualquer outra 
pessoa, não vai ser julgado pelo número de convenções ou reuniões nas quais 
falamos, e pela quantidade de ensino Bíblico que damos _ jamais será julgado por 
isso. Entenda isto. Você pode ter a sua agenda cheia de compromissos, pregações; 



você pode ser um professor de Bíblia muitíssimo ocupado; e pode não ter tempo pra 
mais nada; contudo, com toda esse resultado, seu  ministério não será julgado, caro 
amigo, pelo quanto você tenha feito nesse sentido. O ministério será julgado por seu 
valor eterno, por seu valor espiritual; qual é o valor espiritual quando esta vida se 
for, quando eu for embora, quando você for embora, quando todos os professores se 
forem, e chegarmos no Céu e descobrirmos que aquilo que realmente  foi considerado 
em nossas vidas está lá,  nas pregações, nos ensinos e conferências. “As coisas que se 
vêem são temporais, mas as que não se vêem são eternas”. E este é o ponto de vista 
de Sião, a essência do valor espiritual de tudo.  

Estão vocês, caro pregadores, professores, realmente comprometidos de 
coração, a tal ponto que tudo em seus ministérios tenham um valor espiritual, um 
valor eterno?  Não o discurso! Não, não é se o meu discurso é um sucesso, se é aceito, 
ou não. Mas  qual o valor eterno e espiritual, do ponto de vista Celestial e Eterno. 
Certamente a nossa ambição deve ser aquela quando tudo aqui se for, quando não 
houver mais conferências, nem ministérios e discursos, e todos nós estivermos 
reunidos lá em cima, a nossa ambição é a de encontrar lá pessoas que digam: “Olha, 
eu não estaria aqui se não fosse aquilo que o Senhor fez através do seu ministério”. É 
isto, não é?  Oh, se concentre nisto, pois Sião é, deixe-me repetir, a corporificação 
dos valores espirituais. Não um lugar,  não uma seita, não alguma coisa temporal.  
Isto não é Sião. Mas é o valor concentrado e intrínseco de Jesus Cristo. Isto é Sião. 

  
O ZELO DE DEUS POR SIÃO  
  
Sobre qual nota devo terminar esta manhã?  Bem, com tudo isto em vista, 

naturalmente, a nota correta seria o zelo de Deus por Sião. Os profetas 
compartilharam deste zelo de Deus por Sião. O Senhor disse: “Zelei por Sião com 
grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Voltarei para Sião, e habitarei no 
meio de Jerusalém;”  Onde está o coração de Deus? Não está em qualquer expressão 
temporal da antiga Sião, isto é, o “Não”. Mas o zelo de Deus, o Seu interesse, tem 
relação com os valores reais, intrínsecos e espirituais de Seu Filho Jesus Cristo. Ele 
está concentrado nisso. São esses valores espirituais que Ele irá procurar. Isto deve  
nos encorajar no ministério, especialmente. Veja, as pessoas podem nos repudiar, 
podem duvidar de nós, e ir embora, abandonando-nos. Tudo bem, esta disciplina é 
muito dura.  Mas espere um pouco, talvez em algum momento na vida dessas pessoas, 
elas irão voltar, ou irão confessar: “Veja só, eu obtive algo de você que foi a minha 
real salvação. Eu não reconhecia isso naquela época, mas sei agora o que você estava 
dizendo, o que você estava fazendo, era algo que acabou sendo a minha libertação, 
minha salvação, no tempo da angústia”. 

Bem, é dessa forma. Deus irá procurar pelos valores espirituais, e você deve 
estar  mais interessado neles do que em construir algo grande aqui neste mundo. É 
nisto que está o Seu zelo. Mais cedo ou mais tarde a Sua ira será mostrada de Sião. E 
então, os inimigos terão que se curvar, terão que se render. Assim como na 
eternidade, “todo joelho se dobrará, e toda língua confessará”. Todos os inimigos de 
Cristo vão ficar bastante humilhados. Deus irá bramar de Sião. Bem, fiquemos bem 
certos de que isto é Sião, e é  neste sentido que: “Chegastes a Sião”. Vamos deixar as 
coisas dessa maneira, por ora. O Senhor é quem interpreta. Oremos: Nós oramos, Senhor, que esta hora possa ser usada por Ti para produzir aqueles valores essenciais e eternos. Que não seja apenas uma hora de ministração, mais ou menos apreciada, mas que possa haver algo  trabalhado, algo plantado, algo colocado dentro de nós, que irá aparecer no Céu e em glória, como o Divino decreto, a Palavra, a Palavra de Deus, que produziu algo. Assim, ajuda-nos. Sela esta hora; 



perdoa todos os erros e faltas humanas, e faça aquilo que for do Teu próprio interesse, em Teu nome, Amém.    
CAPÍTULO 6 _ 0 ABALO FINAL  
       Senhor Jesus Cristo, buscamos a Tua face. Está escrito: “A Luz da Glória de Deus está na Face de Jesus Cristo”.  Oh, Tu, que deixaste , por causa daquele momento terrível, a  Glória do Pai, a fim de que nós pudéssemos chegar lá, e  pudéssemos ser recebidos, e habitar na Luz da face de Deus, traga-nos nesta manhã  esta herança muito bendita, através da Tua Cruz. A face de Deus. Que este seja realmente um tempo do outro lado do véu, onde habitamos à Luz da Tua Face, a Face do Senhor. Senhor Jesus Cristo, em todo este grande e maravilhoso significado, buscamos agora a Tua Face. Enquanto esperamos em Ti, mostra-nos a Tua Face, Senhor. Em Teu nome, Amém. Nesta hora final desta ministração específica, é importante  buscar graça especial, para reunir e concentrar tudo aquilo que tem sido falado durante toda esta semana. Mas penso, que talvez devesse eu dizer que sinto  que a direção de Deus é a de reunir e concentrar tudo com uma parte desta carta aos Hebreus que está diante de nós. Como a Carta está chegando ao fim, alcançamos esta parte  que está marcada 

como capítulo doze; e os versos de  25 a  28 dizem: “Vede que não rejeiteis ao que 
fala”.  —Lembre-se, o começo é: “Deus tem falado em Seu Filho”.  

Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque, se não escaparam aqueles que 
rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele 
que é dos céus: A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: 
Ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra: Ainda 
uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as 
imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, 
retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e 
piedade; Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. 

O significado, então, é um Reino que não pode ser abalado, como temos 
tentado ver e mostrar. O significado desta Carta, para o tempo presente,  é o “muito 
mais”;  isto é, nesta dispensação  que veio com Cristo, primeiramente o abalo das 
coisas da terra e, então, o abalo das coisas do céu.  

O lado terreno, penso eu, fazia referência especialmente  àquilo que tinha 
acabado de acontecer  no antigo, tradicional e histórico Judaísmo.  Esta Carta 
provavelmente foi escrita no ano 69. Não posso ser afirmar isso de forma absoluta, 
porque todos os expositores e estudiosos estão divididos a respeito de quem a 
escreveu, e quando ela foi escrita. Para quem ela foi escrita exatamente, você não 
precisa se preocupar; mas estou convicto de que ela estava relacionada com algo que 
o Espírito Santo sabia que estava para acontecer no Judaísmo histórico, e na terra de 
Israel. A probabilidade é que esta carta tenha sido escrita no ano de 69, e você sabe o 
que aconteceu no ano de 70. Se isto é verdadeiro, houve uma distância muito curta 
entre a escrita desta Carta e a destruição de Jerusalém, destruição esta que foi total 
e muito terrível. Alguns de vocês, especialmente vocês pastores, talvez tenham lido  
Josephus; e, se o leram, a seção sobre a invasão e destruição de Jerusalém é uma das 
coisas mais terríveis que podemos ler na história. Aconteceu no ano 70, quando tudo 
em Jerusalém foi devastado e desolado, e os Judeus foram espalhados, como Pedro 
diz: “a todos os dispersos no Ponto, Capadócia, Galácia, Ásia, e Bitínia”  e em outras 
partes.  O lado terreno foi realmente abalado, não apenas abalado, mas derrubado e 
devastado; e disso ainda não se recusou. Não há templo. Não há um Israel integrado 
na terra.  Este é o lado terreno, e esta é a profecia, como você sabe, tirada do Velho 
Testamento, que dizia que tudo isso iria acontecer.  



É muito interessante, significativo, e instrutivo, voltar ao local desta profecia ( 
o que nós não iremos fazer) para observar o seu cenário na história de Israel, e ver as 
condições que estavam se levantando no tempo de  Haggai. A profecia  é trazida para 
cá, muitos anos mais tarde, e aplicada à situação referida nesta carta aos Hebreus, 
naquele tempo de crise: o abalo da terra. Naturalmente, se aplica particularmente ao 
abalo da terra de Jerusalém, a terra de Israel. Dizemos isto apenas, porém isto é 
somente uma parte da afirmação: “E ainda mais uma vez irei abalar não somente a 
terra, mas também o céu.”  

Assim, à luz do que o Senhor tem falado esta semana, e à luz desta Carta,  em 
todo o seu conteúdo, podemos seguramente dizer que o Cristianismo, que é o outro 
lado, como queira, o lado do Céu, estará também sujeito a tal abalo. E, talvez, não 
estejamos muito errados se dissermos que tal abalo já começou. Está em andamento, 
está em prosseguimento, em expansão. Contudo, você pode achar que ainda não 
chegou em seu país. Bem, se você está falando meramente de coisas materiais,  de 
economias externas, podem haver poucos sintomas disso ainda; porém 
espiritualmente, já está no mundo inteiro. É o abalo do Cristianismo, é o que 
podemos chamar de ‘o abalo das coisas do céu’, diferente do histórico e terreno 
Israel.  

Mas o ponto é que existe um abalo universal  que ainda irá ocorrer, no método 
de Deus. Um abalo universal. Para que?  Aqui diz: a fim de que não permaneça nada, 
a não ser aquilo que o próprio Deus tenha estabelecido. Observe a pequena frase: 
“como coisas feitas” (Heb.12.27)  Quem as fez?  Coisas feitas. As coisas que Deus fez, 
que estabeleceu; são as únicas coisas que irão permanecer, e o abalo é para esta 
finalidade.  

Agora, esta Carta é uma comparação abrangente e um contraste entre o 
passageiro e o permanente, entre o temporal e o espiritual, entre o terreno e o 
celestial. Esta é a Carta aos Hebreus.  Isto é o que temos enfatizado todo este tempo 
_  o “NÃO”  terminou. Um abrangente “Não”: “Não chegastes”.  E o “Mas”: “Mas 
chegastes”.  Duas grandes abrangentes ordens, métodos, seja como você possa 
chamá-las, toda esta Carta tem a ver, de um lado, com as coisas transitórias; e de 
outro lado, com as coisas permanentes “as coisas que não podem ser abaladas...”  
[aqui está o seu “que” novamente] ...  a fim de que as coisas que não podem se 
abaladas possam permanecer”.  Este é a comparação e o contraste, que é feita por 
esta Carta, como um todo.  

Aqui, como uma espécie de parêntesis, deixe-me colocar assim. É importante  
lembrarmos que esta carta foi escrita para  um povo que, por um longo período, 
sustentou a posição de um povo a quem Deus tinha separado do mundo para Si 
mesmo, o que mostra ser  possível para um povo assim esquecer o caminho. É possível 
para tal povo fazer de sua posição uma posição apenas terrena, ligada à terra. E esta 
é a tendência vista nesta carta, não apenas para Israel, mas para os cristãos. Esta é a 
carta que contém um “chamado do alto”. Este é o lado celestial. Este é o Novo Israel 
que Deus tem separado do mundo para Si mesmo; mas, através desta carta corre o 
lembrete de que um povo  que por tanto tempo foi separado por Deus e para Deus, no 
final acabou perdendo  o seu alvo, o seu caminho, não conseguiu chegar. Todo o 
capítulo  três é  sobre isso. “Eles não entraram, pereceram no deserto”. 

Oh, ignore as divisões em capítulos e leia o capítulo três. Lá você tem um povo 
que fracassou em entrar, pereceu no deserto.  “Não puderam entrar” é a palavra,  
“por causa da incredulidade”. Este é o capítulo três, porém o capítulo quatro 
começa, e você não vai muito longe dentro dele quando se depara com o seguinte: 
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma 
de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito.”  Não vou discorrer 
sobre isso, mas o ponto é este: eles pereceram no deserto porque não discerniram 



entre alma e espírito. Não entenderam a doutrina, naturalmente; e, em efeito, 
viveram baseados em suas almas. — Isto é, eles viveram na vida própria, na própria 
direção de tudo: como isto nos afeta, o que podemos tirar disso, o que isto significa 
para nós? A vida própria é a vida da alma.  O espírito não é assim.  O espírito está em 
Deus, é a Vida de Deus. 

Contudo, esta divisão não foi feita no deserto; e, embora eles tivessem sido 
libertados por meio da mão poderosa de Deus, e se tornado o Povo de Deus, 
separados para Ele, contudo, porque persistiram naquilo que nós agora, no Novo 
Testamento, chamamos de “vida da alma”, porque, como o povo de Deus não fez 
separação entre a vida da alma e o espírito, porque não havia nenhuma distinção 
entre “os dois gumes da espada”,  cortando ambos os lados, o de cima e o de baixo, 
porque não havia distinção entre a vida da alma e a vida do espírito, pereceram no 
deserto. E você me diz que esta possibilidade não existe para os cristãos?  Esta é a 
questão da Carta, você  entende. Ignore a divisão do capítulo três e quatro como 
simples divisão mecânica, e  vá adiante, e responda: “ Por que eles pereceram no 
deserto? Por que eles não entraram?”  Por que? Porque não havia esta clara distinção 
entre “si próprio” e o Senhor, entre a alma e o espírito. 

Alma e espírito, este é um assunto  amplo, sobre o qual temos ouvido bastante. 
Penso que existe muita conversa sobre isso hoje. Isto tem se tornado um assunto 
muito fascinante. Você jamais irá prender a atenção das pessoas tão rápido, e 
mentalmente, do que quando você começa a falar sobre alma e espírito. É um 
assunto muito interessante. Estou chegando ao ponto onde quero falar sobre as 
coisas  e não os nomes, o significado e não a linguagem ou terminologia; contudo, isto 
não foi planejado. 

Agora, como você vê, aquilo que estou dizendo é que esta Carta foi endereçada 
a um povo que, por um longo tempo, tinha sustentado a posição de um povo separado 
para Deus, mas que finalmente esqueceu o caminho e perdeu a herança, perdeu o 
significado de sua separação, por causa da ligação ao terreno. Judais_ligação terrena, 
e Deus diz: “Vou abalar”  a terra, e a “Vou abalar” tão devastadamente que não 
haverá nem templo, nem Jerusalém, e nem abrigo para a nação absolutamente, tudo 
será esmagado. “Vou abalar”  a terra,  e Ele abalou, e tem abalado, e isto tem 
acontecido por todos esses séculos.  

Mas Ele não para por aí.  Ele vai para o outro lado: “Vou abalar outra coisa, 
também _ este Cristianismo”. O Cristianismo veio do Céu, o Espírito Santo foi enviado 
do Céu, mas o que os homens têm a ver com o Cristianismo? — trouxeram-no para a 
terra, amarraram-no à terra, fizeram dele uma coisa terrena. O Senhor, prevendo 
isso, profetiza: “Irei abalar” isto também, e o Cristianismo como um mero sistema 
terreno, irá se fundir; irá para o fogo, e somente aquilo que for realmente celestial, 
do Espírito de Deus, irá permanecer. 

Você percebe a força desta Carta?! Daí, se você prosseguir através dela, irá 
descobrir que ela está dividida em duas longas linhas: a linha da precaução, do aviso; 
e a linha da resolução. Agora, aqui está um pequeno estudo bíblico para você. 
Prossiga e marque as vezes em que  ocorre a palavra “lest” [“pois que”; “para que 
não”; “para que ninguém”]. “Pois que”.  Primeiro, “TEMAMOS, pois, que, porventura, 
deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para 
trás.....”  Nove vezes esta palavra  é usada nesta Carta.  Procure esta palavra e veja 
o seu contexto.  “Pois que, por esta razão...; pois que, por aquela razão....”  Nove 
vezes “pois que” dá uma precaução, um aviso. E, então, dez vezes você tem “let us”  

[em português não tem correspondente; é usada em expressões, como: “Let us 
go” = “Vamos”; “Let us fear” = “Temamos”, e assim por diante]  

e, ligada àquela frase,  “let us” está uma admoestação à uma resolução a ser 
resolvida.  Não adianta, você não pode ignorar isto. Você não irá chegar lá por acaso, 



e este é o primeiro “lest.” “PORTANTO, convém-nos atentar com mais diligência para 
as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas.” Hb 
2.1— “Para que em tempo algum nos desviemos delas.” Esta é a linguagem real.  
“DESVIAR”; e a linguagem por trás é um quadro muito simples, porém muito, muito 
claro em sua implicação. 

Costumava ser um iatista na Escócia, e saíamos para navegar; mas o momento 
mais nervoso e tenso era quando voltávamos para o atracadouro. Se a corrente da 
maré, ou o vento, estavam fortes,  havia risco de perdermos as nossas amarras. Então 
você tem que reduzir a força, abaixar as velas, manter a cabeça na direção do 
ancoradouro; e, então, todos olham na direção daquele que estiver com o gancho do 
barco na proa, alguém que fica deitado no convés, com as mãos esticadas, para 
agarrar o atracadouro, pois a corrente da maré o jogaria na água, caso não segurasse 
firme. Havia muita tensão. O perigo era que você o perdesse, e o deixasse escapar; e 
havia rochas logo adiante. Você não podia deixar passar, levado pela maré, ou pela 
força do vento.  Oh, era um momento realmente tenso. Você segurava o atracadouro 
e podia puxar o barco com as amarras, e deixá-lo preso.  Então, a tensão sumia. 
“Chegamos em casa. Tudo está bem agora”.  Este é o quadro usado aqui: “Para que 
não deixemos escapar”. Aqui está o aviso! 

Tudo isto é apresentado, esta plenitude e finalidade em Cristo trazido nos 
versos dois e três do capítulo um. E toda esta plenitude e finalidade está nesta carta, 
a grande herança, um tremendo “tudo”;  e o primeiro aviso é _ “Não vos deixeis levar 
em redor”. Paulo coloca de uma outra maneira: “Levados ao redor por todo vento de 
doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente”.  É a 
mesma coisa. Isto é uma ilustração dos “lets” [“para que não”], e há nove deles.  
“para que não nos desviemos...” etc, e paralelamente a esta exortação “Let us”—
“retenhamos firme”, “prossigamos”.  

  
O ENGANO DE PECADO 
  
O engano do pecado _ Você alguma vez já pensou nisto? Qual é o engano do 

pecado, uma vez que a palavra “pecado” é tão abrangente?  Não estreite esta palavra 
para um de seus significados.  O pecado possui muitos aspectos. Ele opera de várias 
maneiras. Você pode chamar isto, e aquilo, e milhares de outras coisas de pecado. 
Sim, mas são apenas aspectos de uma única coisa. Qual o significado da palavra 
“pecado” na Bíblia? Errar o alvo. Você pode errar o alvo por causo disso e daquilo, ou 
por causa de muitas outras coisas, porém, no final, o resultado é apenas este: você 
errou o alvo. Pecado, de forma abrangente, é “errar o alvo”.  É o engano do pecado 
que desvia você do alvo, do que Paulo chama de: “o prêmio da soberana vocação”. 

“Errar o alvo”. Você pode perguntar: “O que você quer dizer com esse 
engano?”  Bem, para mim, no momento, para o propósito desta manhã, é a política 
em lugar de princípio. Não há nada mais subversivo, mais injurioso, espiritualmente, 
do que a política.  Oh, como tenho visto tragédias na vida de homens de Deus, servos 
do Senhor, nesta área. Pessoalmente conheci homens cheios do propósito de Deus, 
mas que tiveram uma posição no mundo Cristão; e este pleno propósito exige 
bastantes ajustes quanto à posição, quanto aos relacionamentos.  “Se eu fizer isto, 
minha grande porta de oportunidade para o Senhor será fechada; se fizer aquilo, irei 
perder a minha influência para o Senhor; se tomar este caminho, talvez me envolva 
tanto que irei perder para o Senhor, sou alguém responsável por uma organização 
que, de uma forma ou outra, tem que ter suporte, e agora, se eu tomar tal e tal 
linha, como tem sido indicado, irei perder a minha clientela. Irei perder meu suporte 
financeiro”.  Tudo isso é política, política paralela ao que Deus tem indicado; e a 
questão é: “Confiarei no Senhor para buscar aquilo que é Dele? Eu não estou mais 



interessado em nada que não seja do Senhor, porém, se é desta forma, posso eu 
confiar que o Senhor cuidará de tudo enquanto eu o obedeço e sigo o caminho que Ele 
me indica, ou devo me agarrar às oportunidades, às portas abertas e às influências 
para o Senhor, e tomar este outro caminho? 

Você entende o que eu quero dizer? — O engano de errar o alvo, e tenho visto 
mais do que uma tragédia, que após anos (isto é manifesto a todos) aquele homem 
desviou-se do caminho.  O Senhor significava algo para ele, mas a política entrou, e 
ele argumentou que ela estava nos interesses do Senhor. O engano do pecado. Você 
pode ser subvertido pelo engano do pecado: política ao invés de princípio.  Isto se 
aplica em qualquer lugar?  Sim, é preciso entender bem todo este ensinamento. 

  
O ABALÁVEL E O INABALÁVEL _  a Última Coisa é a Medida de Cristo 
  
Aqui estamos novamente. Hebreus. A Carta aos Hebreus é uma afirmação 

daquilo que é duradouro e permanente, em contraste com aquilo que é passageiro e 
transitório. E isso interessa? Certamente que interessa muitíssimo!  O abalável e o 
inabalável. O Novo Testamento é composto de vinte e sete livros, e muitos deles 
foram escritos para combater alguma forma de esforço universal que visa destruir 
aquilo que tinha vindo com Jesus Cristo. Você gostaria que eu repetisse isso? A maior 
parte do Novo Testamento foi escrita para combater alguma forma de esforço 
universal que visa destruir aquilo que tinha vindo com Jesus Cristo. Esta é uma 
declaração bem abrangente, e você tem que fragmentá-la e aplicá-la a cada livro do 
Novo Testamento.  “Oh,” você diz, “o que, então? Foram os livros de Mateus, Marcos, 
Lucas, João, Atos e demais escritos para combater algo?”  Sim, e, quando você toma 
isso como uma chave, palavra minha, não estamos nós em um combate em Mateus? 
Não está o Senhor Jesus em um combate em Mateus, em Marcos, Lucas e João?  É uma 
atmosfera de combatividade, de conflito, de antagonismos. Em Atos isso também é 
verdade. E assim acontece nas cartas. Nas cartas, em cada uma delas, há algum tipo 
de esforço universal, que visa destruir aquilo que tinha vindo com Jesus Cristo. O 
Novo Testamento é uma abrangente oposição  às variadas tentativas de se subverter a 
Igreja e perverter o significado do Filho de Deus.  Nesta declaração você tem o Novo 
Testamento em seu real sentido; e, então, procure ver as coisas deste ângulo, caro 
amigo. 

Agora, o ponto principal de ataque neste abrangente ou universal esforço 
sempre foi, e ainda é, a medida de Jesus Cristo. As forças do inimigo dizem: 
“Devemos, em primeiro lugar, afastá-Lo completamente, tirar-Lhe terreno”. Esta é a 
batalha dos tempos e das nações. Tão logo você traga Jesus Cristo para a vizinhança, 
os problemas se levantam, começam os conflitos.  Oh, observe como foi com Paulo 
quando ia de cidade em cidade. Com dificuldade ele dizia alguma coisa, e veja o que 
acontecia. Eu não sei quanto ele havia dito em Filipos _ e o que ele disse, disse 
apenas para poucas pessoas; não sabemos exatamente quantos estavam à margem do 
rio, fora da cidade _  e ele entrou na cidade, não pregando, até onde sabemos, não 
levantando questões, mas o Diabo sabia. O Diabo possuía aquela  sacerdotisa do 
templo; e quão sutilmente as palavras são faladas: “Estes homens são servos do 
Altíssimo Deus, que nos mostrou o caminho da salvação”. Por que, o Diabo está 
pregando o evangelho? Parece que o próprio Diabo está glorificando o Senhor Jesus!  
Ah, existe algo muito sutil aí, como mostra a questão. Mas o ponto é este: é do 
mundo invisível, onde a real inteligência do significado de Cristo é reconhecida, é que 
vem  esta combatividade, onde quer que esteja um representante de Cristo. Neste 
lugar os problemas começam imediatamente. O pensamento é: “mantenha-o fora, 
mantenha-o fora; e, se Ele já entrou, arraste-o para fora. Faça qualquer coisa para 



levar para fora aquilo que é de Jesus Cristo, caso Ele tenha chegado a qualquer 
lugar”.  

Mas, então, isto não é tudo.  O plano não é apenas afastá-lo, mas o de 
subverter aqueles que representam o Seu corpo aqui. O plano é o de subverter, 
enganar, desviar, trazer um falso ensino, falsas ideologias cristãs, aquilo que 
essencialmente não é Cristo, algo para se vestir a Cristo, um Cristo extra. Há muitas 
coisas que estão sendo impostas sobre o Cristianismo com toda boa intenção, mas isto 
não é a essência de Cristo. Este é o ponto de ataque.  O ataque é o de impedir, ou 
eliminar, ou limitar a medida de Cristo, de qualquer maneira. E você sabe, caro 
amigo, que é a medida de Cristo que governa tudo.  Não apenas aquilo que Cristo fez, 
mas a medida de Cristo.  Isto é Efésios.  O resultado final é a medida de Cristo. 

A medida de Cristo; e, se fosse pra você usar aquela palavra “medida”, você 
seria sempre transportado para Ezequiel. Qual é o final de Ezequiel?  É o templo. Não 
vou colocar qualquer interpretação sobre isso:  se isto vai ser literal, e se os 
sacrifícios do  Velho Testamento serão restaurados. Você pode ter a sua própria 
interpretação a respeito; eu não estou abordando isso, mas o que temos lá é que, 
quando aparece o templo, trata-se de um Templo Celestial, e  o Mensageiro Celestial 
tem a sua cana de medir, e leva o profeta para lá _ “ele me levou, para o interior, ao 
redor e acima” _  quão detalhado, quão meticulosamente detalhado em cada ponto, 
em cada fragmento, em cada iota, dando a medida. E a medida é dada de acordo com 
essa cana celestial. O Templo é medido por ela. Eu acredito que isso está bem no 
coração da Carta aos Efésios, e do Novo Testamento, e desta Carta aos Hebreus.  

Espiritualmente, chegamos à Nova Jerusalém, à habitação do Deus Altíssimo. 
Chegamos a Sião. Chegamos àquilo que Ezequiel viu espiritualmente _  um Templo 
Espiritual. Chegamos àquilo que, em cada detalhe, é medido “de acordo com Cristo”. 
Perguntemos-nos: “É isto Cristo? Quanto de Cristo há nisto  aqui?”  “Conforme a 
medida da estatura da plenitude de Cristo”; isto é o início de Hebreus, tanto quanto 
de Efésios. E assim, o ponto principal de ataque é sempre remover algo de Cristo, 
desviar de Cristo, colocar algo no lugar da essência de Cristo. De qualquer forma, e 
seja o que for, desde que o fim daquilo resulte em menos de Cristo. O ataque tem a 
ver, então, com o Senhorio de Cristo em todas as coisas.  

O Senhorio de Cristo? Nós costumamos abrir as nossas reuniões cantando: 
“Coroai a Ele, coroai a Ele Senhor de tudo”.  Adorável idéia, bonito pensamento, 
coisa maravilhosa! Mas você entende o que isto significa?  Não apenas a coisa como 
um todo, este maravilhoso Templo, Casa, Santuário, mas em cada detalhe em toda a 
ordem celestial, para cada detalhe: Cristo. Cristo em sua vida, na minha, Ele é a 
decisão! Ele é o princípio que controla! Isto é o Reino!  

Oh, como a fraseologia cristã precisa ser redimida e revisada. Falamos a 
respeito do reino, o reino.  “Estamos desatualizados na obra do reino, para a 
expansão do reino”.  Eu digo que essas palavras, “reino”, “igreja”, e todas as outras, 
precisam  ser resgatadas. Precisam de revisão. O que é o Reino? Bem, na língua 
original está muito claro, mas temos substituído esta palavra por uma outra 
mentalidade. O Reino de Deus é o governo soberano de Deus, e é  aqui trazido em 
detalhe.  Não é apenas uma concepção abrangente de um rei. Não, mas é aonde eu 
vou hoje, é o que eu faço hoje, é o que o Senhor tem para mim hoje. Isto é o Reino 
de Deus. Um Reino que não pode ser abalado, onde tudo está em Cristo; daí a 
necessidade de se conhecer o terreno onde repousa a segurança, o terreno que não 
pode ser abalado.  

Segurança é algo muito debatido hoje, uma preocupação bastante viva neste 
mundo. Segurança, segurança. Em cada área, esta palavra, “segurança”, prepondera. 
Não há nada seguro, eternamente seguro, mas somente aquilo que é estabelecido por 
Deus; e isto diz respeito ao Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor.  



Este é o lado positivo do Novo Testamento, e assim, vou concluir, lembrando a 
você das nove precauções. Por que nove precauções? Por que nove vezes é dito: 
cuidado, “para que não”?  Quão cuidadoso é o Senhor, até mesmo para com os seus 
melhores servos, seus servos mais usados.  Se eles de fato estão debaixo de Seu 
governo Soberano, quantas precauções Ele toma. Você se lembra do apóstolo Paulo? 
Será que o Senhor já teve um servo maior do que o Apóstolo Paulo? Será que já houve 
um servo mais usado do que ele? Eu me arrisco em dizer que nos anais da eternidade 
esse homem está bem elevado em preciosidade para com o Senhor. E o que este servo 
disse? Ele disse: “E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me 
dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a 
fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que o desviasse 
de mim. E o Senhor me disse: A minha graça te basta.”  

O Senhor é sempre positivo. Ele não disse “não” _ ao invés disso Ele disse: “A 
minha graça te basta” Mas a precaução do Senhor é a de guardar  o valoroso e usado 
servo de se desviar, guardá-lo do terrível laço do orgulho, até mesmo em coisas 
santas, as coisas de Deus e do Céu ( por que o orgulho espiritual é o pior dos 
orgulhos); e assim, Deus se move no sentido de guardá-lo do orgulho,  da devastação 
do orgulho: “Para que não me exaltasse”.  A precaução de Deus é  “para que não”; e aqui você tem esses nove “para que não”. Olhe para eles, amigo. Siga através deles 
não apenas como um estudo bíblico, o qual já é interessante,  mas observe o perigo 
que está associado com cada “para que não”.  Esteja atento. Vigie!  É isto o tipo de 
coisa que permanece para sempre, indestrutível e inabalável? É isto Cristo? 

  
ESTEJA TOTALMENTE ENGAJADO COM O CRESCIMENTO DE CRISTO 
  
Então você tem que “estar completamente engajado”. E é aí que entra o outro 

lado: o “let us”, [“let us go” = ‘prossigamos’ _ “let us fear” =  ‘temamos’]  aparece 
dez vezes, e, se você resumir tudo, irá chegar ao seguinte: “Esteja engajado sem 
qualquer reserva”. “Engajado”: Penso que isto significa algo mais do que se tornar um 
cristão, pois muitos que são filhos de Deus, sim, genuinamente nascidos de novo, não 
estão totalmente engajados. Não estão totalmente engajados? _ Não, existem outros 
interesses. Eles têm um pé, ou até mesmo um dedo do pé, no mundo. Mas a 
exortação  “let us,” é mencionada dez vezes. Por que? Por causa do perigo. Vamos 
prosseguir, não se desvie, não se deixe levar pela corrente, pela maré, pelo vento.  
Não há nada que nos manterá mais seguros do que sermos fervorosos. 

Gosto da tradução da Versão Moffatt,  da frase: “fervorosos no espírito, 
servindo ao Senhor”.  Penso ter sido  Moffatt quem traduziu: “manter o ardor 
espiritual”! Oh, isto é uma proteção.  Não há nada mais protetor do que ser 
fervoroso. Lembra-se de Davi no telhado?! A tragédia, a catástrofe, a calamidade da 
vida de Davi, o que deixou cicatriz nele  foi ter ficado no telhado quando devia ter 
ido pra batalha, foi ter descansado, quando deveria ter avançado.  Israel vagou pelo 
deserto por quarenta anos ao invés avançar.  “Prossigamos até a perfeição, não 
lançando novamente o fundamento ... mas prossigamos”.  Este é o grande “let us” do 
capítulo  6:1. 

Quão frequentemente estamos em fadiga, em cansaço, em desânimo, em 
perplexo, em desapontamento. O plano do inimigo é de nos fazer ficar tristes, de 
tirar de nós qualquer iniciativa, pois ficamos inclinados a afundar; e, então, 
novamente, e mais uma vez, em nossa história espiritual, temos que cingir os lombos 
do nosso entendimento e dizer: “Não, isto não! Isto é um beco sem saída. Se eu 
entrar por aí, não haverá saída, e, a única maneira é sair disso e prosseguir adiante.” 
Cuidado com os becos sem saída, com os baixios (lugares rasos). Mantenha-se na 
estrada, na rodovia principal. Neste sentido, se preferir, você pode marchar para 



Sião; esteja a doutrina certa ou não, retenha o espírito dela. E você cantará 
novamente aquele hino: “caminharei nas ruas de ouro”.   Quão frequentemente 
agimos tolamente em relação a esta música, pois  a Bíblia diz que não há estradas na 
Nova Jerusalém, mas existe apenas uma _ a rua de ouro _  na Nova Jerusalém, a 
Jerusalém Celestial, existe apenas uma rua de ouro. Você não irá escolher a sua 
localidade lá. Você será colocado na rodovia do Senhor. Você entende figuradamente? 
É apenas isso _  tudo de Deus está representado por uma rua de ouro, apenas uma. 
Teremos que aprender a viver juntos algum dia. 

Você entende este ponto?  A coisa que faz a integração, que une é: 
“Prossigamos para a perfeição”. Se todos nós tivermos esta mente, não seremos 
apanhados por essas coisas subversivas, essas alternativas, essas imposições. Não 
seremos apanhados. Não!  A pergunta para nós é: “ Irá isto significar realmente e 
verdadeiramente um aumento de Cristo, uma plenitude de Cristo; ou isto é apenas 
uma coisa interessante, algo que fascina, algo apenas para o momento, para o tempo 
presente, mas que irá acabar.”  É isto o que acontece com muitas dessas coisas. Elas 
são apenas para o momento.  Você pode ver a história repleta de ruínas, coisas que 
pareciam ser alguma coisa. Bem, a única coisa  que tem valor é o aumento de Cristo. 
Esta é a prova de tudo: o aumento de Jesus Cristo. E o desafio universal está aí. 

Acho que falei o bastante.  Encerro aqui, orando, e creio que você fará o 
mesmo, que isto não seja apenas uma matéria de conferência,  apenas um tema para 
cada manhã. O Senhor irá fazer disso um  desafio: “Porque ainda uma vez irei abalar 
não só a terra, mas também os céus”; e o abalo já começou. O Cristianismo já entrou 
no grande abalo. E o que irá sobrar? Nada das coisas do Cristianismo que estão ligadas 
à terra; mas somente aquele Reino Soberano, que não pode ser abalado. Os cidadãos 
de Sião são  “como os montes estão ao redor de Jerusalém”, não podem ser abalados. 
Esta é uma idéia do Velho Testamento, mas que se aplica aqui. É o que é 
verdadeiramente espiritual  e celestial, que está em nós, e nós nele. É a isso, usando 
nossa palavra inicial dessas manhãs, que temos chegado. Que o Senhor nos ajude.  Senhor, com a caneta indelével do Espírito do Deus Vivo, escreva os termos da Nova Aliança em nossos corações,  nas paredes dos nossos corações. Escreva indelevelmente, de modo que não possa desaparecer ao longo da semana, com a ministração, com a reunião de pessoas _  embora tudo isso pode ser abençoado e jubiloso _ mas que a própria intenção do Senhor, revelada a nós, possa residir em nossos corações.  Continuamente nos sonda;  julgue entre os dois cursos; guarda-nos das opções, das alternativas; e que possamos sempre voltar a isso:  Significa isso mais de Cristo?”  Senhor, ajuda-nos. Pedimos com ações de graças, no nome do Senhor Jesus. Amém.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“UM CANDELABRO TODO DE OURO” 
 

de T. Austin-Sparks 
 
CAPÍTULO 1 – SUA FUNÇÃO  
 Ler: Ex. 25:31-40; 37:17; Zac. 4:1-7.  
"Farás um candelabro de ouro puro." (Ex. 25:31). É a última parte da 

sentença que é a mais importante  - "um candelabro de ouro puro,"  mas há algo 
muito significativo e importante a respeito da primeira parte: “Farás”...   

A NECESSIDADE DE UMA NOVA POSIÇÃO ESPIRITUAL 
Em abordando este assunto do candelabro de ouro puro, assim o fazemos a 

partir de um ponto mais distante.  Ficamos afastados, reservados. Penso que todos 
nós estamos conscientes do crescente senso de necessidade entre o povo do Senhor 
de uma nova posição espiritual. Pode não ser universal ou geral, mas é algo que 
encontramos bastante nesses dias, e, quando você chega a pensar a respeito, é 
uma coisa que marca a Palavra de Deus completamente. – isto é, um desafio de se 
alcançar uma nova posição. Você encontra isto na Palavra, você encontra isto na 
história subseqüente. Até mesmo quando as pessoas do Senhor estão no caminho 
certo, ou na direção certa, estas necessidades é constantemente trazida diante 
delas _ a exortação a não permanecer no mesmo lugar, a não descansar lá, mas a 
prosseguir. Isto, de modo geral, é muito verdadeiro em relação à história espiritual 
do povo do Senhor e todos os métodos do Senhor com o Seu povo _ constantemente 
desafiando, constantemente criando um senso de necessidade de se alcançar uma 
posição que ainda não foi alcançada, ou, pode ser, em alguns casos, para se 
recuperar uma posição da qual eles tinham retrocedido.   

Porém, entre nós mesmos (e quando dizemos nós mesmos, quero dizer 
aqueles de nós que têm relação aqui neste ministério, no qual frequentemente 
temos chamado este testemunho) este senso está crescendo _ um senso de 
necessidade de se chegar a um novo lugar espiritual. Um e outro tem 
particularmente expressado isto para mim durante esses meses que se passaram - 
'Preciso chegar a um novo lugar com o Senhor, preciso de alguma maneira alcançar 
uma nova posição’. Isto é expresso de diferentes maneiras, mas o que está por 
detrás disso é este senso de que estamos sendo exercitados, forjados, e que 
circunstâncias dominantes estão nos forçando a isto. Devemos de alguma maneira, 
chegar a uma nova posição espiritual. Penso que muitos de vocês encontrarão uma 
resposta a isto em seus próprios corações.   

Há muitos aqui que não têm estado conosco por muito tempo, e não 
conhecem a história espiritual das coisas entre nós. Para essas pessoas, aquilo que 
vou dizer deve ser uma explanação do por que estamos aqui, de que isto significa 
algo mais do que apenas pessoas cristãs vindo ocasionalmente às conferências, às 
reuniões.   

Agora, este senso do qual tenho falado, enquanto ele leva às pessoas 
envolvidas uma considerável quantidade de problemas, e exercícios, e provação, 
é, afinal de contas, um sinal muito saudável. A coisa mais prejudicial seria a de 
nos conformarmos à nossa posição espiritual. Tal senso de necessidade e desafio 
conduz à uma reflexão, e esta reflexão leva  a um contato com o Senhor, e pode 
levar a alguns ajustes, corrigindo aquilo que pode ser errado ou falso. Irá levar a 
uma revelação da nossa posição.  O principal resultado de tal exercício deve, e 
deverá ser o de que  venhamos  a nos agarrar àquilo a que o Senhor realmente nos 
tem chamado. Irá nos levar, ou deverá nos levar, ao lugar onde dizemos: “Bem, 



qual a finalidade de tudo isso? O que o Senhor quer dizer com isto? O que Ele 
busca? O que é isso para o qual Ele nos tem chamado?” E para descobrir ou 
redescobrir isto, terá que haver bastante explanação sobre os tratamentos do 
Senhor para conosco. Isto irá nos ajudar, talvez, a lançar fora muito daquilo que é 
supérfluo, e ficarmos com aquilo que é essencial. 

Agora, esta chamada, este propósito de Deus, este objeto de exercício, o 
significado deste desafio, e este senso de necessidade, é muito concretamente e, 
penso,  inclusivamente representado por este candelabro todo de ouro. Muitos de 
vocês irão perceber isto naquela frase, estamos voltando ao início de nossa história 
local, atrás de todas as coisas de todos esses anos. Está atrás daquele título do 
livro: “Uma Testemunha e Um Testemunho” _ sobre a capa na qual um candelabro 
é visto. É aí que começamos. É isto que é suposto ter estado governando através 
de todos os anos.  Isto não está simplesmente colocado sobre uma revista; isto é o 
que tem sido imposto sobre nós por Deus desde o princípio  - "um candelabro todo 
de ouro" – e há um desafio a nós para fazê-lo desta maneira, para produzi-lo, para 
ter a coisa finalmente em nós, realmente, verdadeiramente.  

Parece-me haver três aspectos daquele castiçal. Um é a função; dois é o seu 
caráter; e três é a sua forma.   

 
A FUNÇÃO DE UM CANDELABRO – DAR LUZ 
Simplesmente e precisamente, a função de um candelabro é dar luz; não ser 

um ornamento, não uma coisa bonita para se olhar, não um simbolismo místico 
para causar interesse, para fascinar e para intrigar; não uma sugestão obscura, 
imperceptível. Não _ para dar luz! É pra isso que serve _ luz. Na intenção e no 
pensamento de Deus, a função começa e termina aí. No início do livro do 
Apocalipse, o Apóstolo, registrando a sua visão, disse: "Virei-me para ver a voz 
daquele que falava comigo. E, havendo virado, vi sete castiçais de ouros; e no 
meio dos castiçais havia Semelhante a filho de homem” (Ap. 1:12-13). E, na 
medida em que o Senhor começou a falar para e através do Seu servo, qual foi o 
assunto _ para cada igreja, a única questão da qual sua existência dependia era a 
função do castiçal. Foram feitas muitas observações, mas a única coisa vital era a 
luz; e o Senhor disse muito claramente que as igrejas não tinham justificativa por 
continuar suas existências, exceto na área da função do castiçal.  "Irei remover o 
seu castiçal do seu lugar” – Quando?  - quando se tornar meramente um castiçal, e 
não um doador de luz; quando a coisa sem o seu significado estiver lá; quando o 
instrumento, a criação, existir sem a sua função. Quando essas condições 
ocorrerem, você pode perfeitamente remover o castiçal, e o Senhor disse que Ele 
o faria. A função do castiçal que a  igreja é chamada a realizar é prover luz _ isto é 
tudo.  

 
A VERDADEIRA LUZ É UM IMPACTO 
Mas há uma ou duas coisas a ser dita sobre a luz. A primeira é que esta luz, 

para a qual o povo de Deus é criado, formado, constituído, é um impacto. A 
verdadeira luz é um impacto. Tanto é um impacto que qualquer coisa que for 
contrária a ela não pode co-existir com ela, mas tem que sair. Esta é a prova de 
que ela é a luz Divina. Sabemos muito bem algo do impacto da luz. Saímos 
subitamente da escuridão para o esplendor do sol, e não podemos suportar a luz; 
temos que tampar nossos olhos, o impacto é demais para nós. Quando saímos da 
luz para um lugar escuro, onde há coisas que pertencem à escuridão, e não à luz, 
elas imediatamente desaparecem. É um impacto.   

O que eu quero dizer é que o testemunho do candelabro não é dar um 
monte de informação.  Não é simplesmente a afirmação ou apresentação de fatos 



frios. Não é simplesmente uma questão de doutrinas e verdades; e é tão fácil, no 
decorrer do tempo, para que aquilo que começou como um impacto de luz se 
degenerar em palavras, montanhas de palavras, e idéias _ escriturísticas, 
espirituais, de certa forma, idéias Divinas. É tão fácil se degenerar nisso, e para 
tudo aquilo ser apresentado num grande volume, e, contudo, de uma forma ou de 
outra, o poderoso impacto não ser apresentado, registrado e sentido entre aqueles 
que têm isso tudo.  E penso que isto é um dos desafios das igrejas em Apocalipse. 
Elas tinham os seus ensinamentos e crenças ortodoxas; elas entregariam as suas 
vidas por esta verdade; elas odiavam certas coisas que não eram sadios; mas o 
impacto tinha sumido. Estava tudo certo quanto ao modo, mas não quanto ao 
impacto da luz. As trevas ao redor não eram provocadas e desafiadas por sua 
presença. O reino dos poderes malignos não estava ciente de que ali estava algo 
com que se preocupar. Sabemos tudo isso _ ah, mas isto não é o suficiente; aquilo 
poderia ser mais para condenação do que o contrário.   

Agora, isto não tem a intenção de ser uma palavra de condenação, ou de 
julgamento, ou de crítica, mas isto não explica muito _ os métodos e caminhos do 
Senhor para conosco? Especialmente pode isto ser assim onde haja este senso de 
necessidade de uma nova posição. Nós temos tentado pesar a nossa posição, 
talvez, a partir do ponto de vista de nossas crenças, ou doutrinas, ou ensinamentos 
_ temos dito: “Sim, mas a nossa posição está em conformidade com a Palavra de 
Deus, ela é tão escriturística” _ mas podemos não tê-la pesado do ponto de vista 
do impacto de nossas crenças. Que efeito está sendo produzido? A luz, do ponto de 
vista de Deus, não é apenas luz fria; é um poderoso impacto. Assim, essas igrejas 
na Ásia foram desafiadas no terreno, não do que criam, se apoiavam, ou até 
mesmo ensinavam, mas do efeito de sua posição contra cada aspecto do terreno 
das trevas. 

 
A LUZ DA SANTIDADE DE DEUS 
Uma outra coisa sobre o candelabro, ou sobre este testemunho, diz respeito 

ao seu objeto de iluminação _ isto é, o que ele ilumina. O que ele ilumina? O que 
ele torna claro com um impacto?  Ele não apenas mostra certas coisas, mas 
mostra-os com um impacto, e está aqui, penso eu, para que possamos melhor 
entender o que queremos dizer por impacto. Uma das coisas do castiçal todo de 
ouro é para iluminar com um impacto a santidade eterna de Deus _ a santidade 
eterna de Deus trazida para o meio da Igreja, na Pessoa do Filho do Homem. Bem 
no início da descrição do Filho do homem no meio dos candelabros está isto: “E a 
Sua cabeça e Seu cabelo eram brancos como a lã, brancos como a neve.”  Retorne 
ao livro de Daniel, e você descobrirá que esta descrição é dada Aquele que é 
chamado de “O Ancião de Dias” _ "o cabelo de Sua cabeça como puro algodão” 
(Dan. 7:9) Como eu entendo, a cabeça e o cabelo como branco algodão simboliza 
idade _  sem começo e sem fim, que abrange todo o tempo _ santidade absoluta, 
pureza absoluta. Quando você reconhecer que tudo está sendo trazido a 
julgamento perante este “Filho do Homem”, este “Ancião de Dias”, este “Pai da 
Eternidade”, você entenderá que isto significa que todas as coisas estão sendo 
primeiramente tratadas e desafiadas no campo de Sua Santidade Eterna; e o 
castiçal traz este testemunho à luz como um impacto.  

"Farás um candelabro de ouro puro”. O que isto significa? Significa que, 
onde Deus vai ter o que Ele quer, a santidade será um impacto, um impacto sobre 
a falta de santidade. Você não pode ter algo que não é santo persistindo lá. 
Santidade não é uma palavra muito amada; ela é muito temida. Não é um assunto 
no qual podemos abordar em todos os detalhes agora; mas é um assunto a respeito 
do qual podemos ter nossa própria compreensão secreta, e vida com Deus. Porém 



fique certo que, uma vez que aqueles olhos de chama vêem qualquer coisa que é 
inconsistente com aquela cabeça e cabelos brancos como a branca lã, o impacto 
daquele testemunho é enfraquecido, é perdido, e a justificação daquele castiçal 
perde a eficácia. É uma palavra solene, mas não é verdade, gravemente verdade, 
de que podemos ter uma porção de doutrinas de primeira classe, de verdade, de 
idéias Divinas, podemos ocupar um elevado nível de ensino, e, contudo, ao mesmo 
tempo, pode haver muita coisa na vida particular, na vida pessoal que não é santo, 
que não é puro, isto não poderá suportar a luz da presença de Deus. Digo isto, e 
paro por aqui.  

Isto é, naturalmente, onde entra a responsabilidade.  "Farás um 
candelabro". Há coisas a serem tratadas diante do Senhor, coisas que não são 
santas. Deixo isto com você; mas estamos interessados sobre o nosso efeito sobre 
os poderes das trevas, sobre as trevas ao nosso redor _ nosso efeito sobre as 
trevas, tanto absoluta quanto comparativa; que possamos registrar, não o nosso 
ensino, não o nosso sistema de verdade, não as nossas idéias, mas a presença de 
algo que é mais do que palavras, muito mais do que até mesmo uma linguagem 
escriturística  -  o registro de um poder real. É sobre isso que estamos realmente 
interessados, que as forças das trevas, em cada nível, possam encontrar algo por 
meio de nossa presença. Isto nunca acontecerá se essas forças das trevas tiverem 
alguma escuridão dentro de nós, se elas tiverem seus próprios terrenos. A força 
das trevas é a falta de santidade. A força delas não é oficial, está em sua 
natureza. Se as trevas puderem colocar alguma falta de santidade em nós, elas nos 
vencem; elas riem dos nossos ensinos, elas ridicularizam daquilo que chamamos ser 
nosso testemunho. Não significa nada para elas quanta verdade profunda 
tenhamos. Elas estão no lugar de poder por causa da falta de santidade, e nós 
aprendemos das Escrituras que a falta de santidade de apenas uma vida em uma 
turma é suficiente para impedir o progresso de todo o conjunto; um Acã pode 
trazer todo Israel para uma paralisação e derrota.  "Farei um candelabro" – faça 
isso!  Isto é assunto seu, é assunto meu. A luz da santidade eterna de Deus é uma 
força tremenda.  Oh, o inimigo não pode suportar isto, e tem que fazer alguma 
coisa a respeito! Oh, aquelas pessoas que estão erradas diriam: ‘'Se eu permanecer 
aqui, tenho que fazer coisas certas’; coisas reveladas, que precisam ser tratadas, 
não porque alguma coisa foi dita, mas por causa da presença do Senhor em 
Santidade. Santidade é um poder tremendo. Tem que estar presente a luz dessa 
santidade, sendo percebida. 

 
A LUZ DO GRANDE AMOR DE DEUS 
Então, o candelabro é a luz do grande amor de Deus. Uma outra coisa que é 

dita sobre este Filho do Homem no meio dos castiçais é que Ele está cingido no 
peito com um cinto de ouro. Mais um simbolismo; cinto fala de força, força em 
ação; o peito, as afeições, o local de amor. Cingido com a poderosa força do amor 
Divino no meio dos castiçais. O castiçal, o testemunho, também deve ser assim _ o 
impacto desta luz, desta força do amor Divino.  Oh, aqui todos nós devemos 
confessar as nossas faltas, e nos humilharmos diante do Senhor. Temos tanta 
verdade, tanto ensino, tanto conhecimento, tanta informação espiritual, mas o 
que as pessoas encontram na questão do impacto de amor? Este grande amor de 
Deus é uma das coisas que Satanás realmente não pode suportar. Você não sente 
que precisa de uma nova posição sobre isto? Você não teve qualquer exercício 
sobre o amor? Este é o ponto ao qual chegamos _ Qual a finalidade de 
continuarmos mantendo um candelabro?  Não temos nenhuma sala para castiçais 
ornamentais. É a função que justifica o candelabro, e a sua justificação está aqui _ 



a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, em termos do 
grande amor de Deus, o cingir-se do amor Divino.  

Ouça! Faça um candelabro. Há algo que temos que fazer a respeito disso. 
Temos estado esperando por uma inundação de amor, algo que aconteça conosco 
neste assunto, esperando que o amor venha sobre nós. Temos pedido ao Senhor 
para nos encher com o amor. Isto é muito bom; porém há um outro lado. Fazê-lo!  
Faça alguma coisa a respeito disso! Temos uma parte nesta questão do grande 
amor de Deus. Será uma grande batalha _ somente Deus sabe que batalha é! _ por 
causa da importância e do valor de tal testemunho, do terrível efeito que ele irá 
ter no reino das trevas, no reino do ódio. Toda esta obra de suspeita, de crítica, e 
dúvida, toda essa variada obra de ódio de Satanás daquilo que chamaremos suas 
formas simples (se existirem tais coisas como formas simples de ódio) entre os 
cristãos, daquelas coisas terríveis que encontramos no mundo hoje, a obra de 
Satanás de um universal e terrível ódio _ a única coisa que pode conter tudo isso é 
o grande amor de Deus. Pense sobre isso. Nós temos que fazer algo a respeito, 
temos que fazer o candelabro. Somente podemos fazê-lo por meio da Graça Divina, 
porém nós iremos fazê-lo quando pensarmos sobre essas coisas, iremos fazê-lo 
quando enfrentar estas questões, quando lidarmos com os nossos próprios corações 
diante do Senhor. 

  
A LUZ DO PODER DA JUSTIÇA DIVINA 
Então, é a luz do poder da Justiça Divina. Uma outra coisa dita a respeito do 

Filho do homem no meio dos castiçais é que os “Seus pés eram como o bronze 
polido, como se tivesse sido refinado numa fornalha." O bronze é sempre símbolo 
de força, mas também é símbolo de justiça; e, vendo que são os Seus pés que são 
como o bronze polido, isto fala de Suas andanças, de Seus caminhos, de Seus 
passos, em justiça, justiça absoluta. Fala de nossas atividades, os atos justos dos 
santos, os nossos caminhos. Da maneira como eu vejo na Escritura, justiça é aquilo 
que sempre está em oposição às obras das trevas de Satanás.  Injustiça, 
iniqüidade, na Palavra de Deus, é aquilo que em qualquer ponto, em qualquer 
modo, em qualquer grau, tem uma cumplicidade com Satanás.  Um objeto 
inclusivo de Satanás é o de tirar aquilo que é de Deus por direito, e isto é injustiça 
em sua raiz e natureza  - tirar o direito de uma outra pessoa.  E, enquanto o 
remover de direitos irá ter efeito entre homem e homem, entre criatura e 
criatura, atrás disso todos os direitos de Deus estão envolvidos. Quando você rouba 
os direitos de seu irmão, você rouba a Deus. De modo que justiça é o contrário de 
cada obra de Satanás de privar a Deus daquilo que Lhe é devido. Muito 
frequentemente temos que sacrificar, abrir mão daquilo que chamamos de nossos 
direitos, a fim de que o Senhor seja honrado. Frequentemente, quando insistimos 
em nossos direitos, é nosso direito, é nossa honra, e nossa vindicação, não a do 
Senhor que atua em nós. Algumas vezes o resultado é esse: que temos que abrir 
mão daquilo que cremos ser, e o que pode estar completamente certo, nosso 
direitos, para permitir que o Senhor seja glorificado, para dar ao Senhor uma 
oportunidade.  

Se seguirmos esta questão de injustiça até ao seu âmago, descobriremos que 
o ego está no lugar do Senhor. Pense nisto. Olhe para cada obra ou ato de 
injustiça, siga-o até à sua fonte, e você descobrirá que o ego está lá o tempo todo. 
Roubo, sonegação, falsificação - existe uma intenção egoísta por trás. E aqui está 
este Filho do homem que ressuscitou da cruz; Ele que esteve morto agora está 
vivo; Ele está no meio dos castiçais; e Ele é a corporificação do altruísmo absoluto, 
que é o extremo da justiça, o que significa que Deus possui tudo, isto é, todos os 
Seus direitos; não há questionamento em nenhum ponto, nenhum debate com o 



Senhor, o Senhor deve ter tudo, custe o que custar.  Custou tudo ao Filho do 
homem, para que Deus tivesse Seus direitos. Ele efetivamente diz para essas 
igrejas: 'Olhem para os meus pés!' Aí está o impacto do altruísmo mais absoluto, 
que é o impacto de um extremo para Deus, mas um extremo de Deus. “Fareis um 
candelabro de puro ouro”.   

Isto parece uma palavra dura? Sinto como já disse no início, que o Senhor 
tem nos trazido juntos de volta para este momento, para chegarmos a uma nova 
posição, e desta maneira. De minha parte, falo a você que guardo isto em meu 
coração. Porém dizemos uns para os outros _ Pra que temos reuniões, maiores ou 
menores, e continuamos com nossos ensinamentos, com a nossa revista com um 
castiçal de ouro pintado nela? Nada disso importa absolutamente. Digo, deixe pra 
lá, o Senhor nos livre disso, a menos, como resultado de tudo e como a fonte de 
tudo, haja esta luz que é um impacto – sem qualquer inconsistência, sem 
contradições, sem mentira _ de modo que o nosso ensino não fique apenas no 
coração, mas seja visto. Se é pra haver uma abordagem e um questionamento, é 
porque algo é visto. "Virei-me para ver a voz”. As pessoas estão ouvindo coisas, e 
elas se virando para ver. O que elas vêem? Uma luz, e não um ensino? Uma luz com 
um impacto? Que o Senhor faça que seja desta maneira. 

 
CAPÍTULO 2 – SUA CARACTERÍSTICA E FORMA Ler: Apoc. 1:12-20.  
Em nossa meditação anterior, dissemos que há três coisas a respeito do 

candelabro: Uma é a sua função, outra é a sua característica, e a terceira é a sua 
forma. Já consideramos a sua função. Vamos prosseguir dizendo um pouco a 
respeito das outras.  

 
SUA CARACTERÍSTICA: TODO DE OURO 
A característica do candelabro _ a afirmação é, “todo de ouro”. Sempre que 

este meio de testemunho é trazido à vista, seja em Êxodo 25 ou em Zacarias 4, ou 
em Apoc. 1, sempre é declarado ser de ouro. Todos nós entendemos que na 
Palavra de Deus o ouro é o símbolo daquilo que é de Deus. Este candelabro é de 
Deus; o homem não tem lugar ali. Quanto à sua característica, ele é de Deus. 

 
O RESULTADO DO SOFRIMENTO 
Porém é ouro refinado no fogo. Sim, ele é todo de Deus em si mesmo, mas 

quando se aplica a nós, quando se associa à Igreja, com o povo de Deus, 
encontramos um fator extra, que é o resultado da ardente prova, aquilo que é 
nascido do sofrimento e da angústia. 

Devemos sempre distinguir os sofrimentos de Cristo.  Há dois aspectos 
neles.  Há os Seus sofrimentos expiadores, os quais são exclusivamente de Cristo, e 
ninguém tem qualquer participação neles; mas há aqueles que se referem à Sua 
obra representativa como o aperfeiçoamento para a glória, a destruição do terreno 
do poder de Satanás. Agora, nEle mesmo, naturalmente, não há qualquer terreno 
para o poder de Satanás;  Ele era sem pecado; mas, ao mesmo tempo, Ele 
realmente assumiu a posição de homem, a fim de ser provado nesse sentido, isto 
é, a respeito de se Ele exercitaria aquela responsabilidade Divinamente dada, a da 
vontade livre, em Seus próprios interesses, de forma separada e independente de 
Deus. Não é que havia uma vontade errada nEle; mas a quem entregaria Ele a Sua 
vontade sem pecado? Ele foi provado quanto ao uso desse dom sagrado e dessa 
responsabilidade de escolha, provado no fogo de terrível adversidade, em 
sofrimentos de todos os tipos; e a única questão em cada sofrimento era _ 
escolheria Ele outra coisa que não fosse a vontade de Deus, a fim de que, assim 



fazendo, pudesse ficar livre de Seu sofrimento, pudesse escapar e ter uma estadia 
melhor?  Este foi o sofrimento representativo. Este é o sofrimento no qual 
estamos, e Ele foi provado de todas as maneiras, como nós; em Seu caso, sem 
pecado, mas ao mesmo tempo, no mesmo terreno que nós, neste sentido _ houve 
fogo intenso de sofrimento, e Ele tinha apenas que ceder a Sua vontade à Satanás, 
tirando-a das mãos de Seu Pai, e estaria livre de tudo.  Faria Ele isso em qualquer 
consideração? 

Havendo dito isso, descobrimos que este é o ponto onde entra o 
testemunho. É aqui que o testemunho se torna algo mais do que palavras, verdades 
e doutrinas; torna-se algo muito real, torna-se poder, eficácia, impacto, quando é 
estabelecido através do sofrimento.  Desejo que possamos ser ajudados a entender 
isto. Acredito que isso nos ajudaria muito, caso compreendêssemos. Enquanto o 
Senhor tem nos chamado para servi-Lo, e a maioria dos cristãos interpreta o 
serviço do Senhor em termos de muitas atividades exteriores _ tais como pregar o 
evangelho aos não salvos, ou cumprindo o ministério de ensino, ou fazendo muitas 
coisas de diferentes maneiras, e de diferentes categorias, e não devemos de 
qualquer maneira falhar em reconhecer as nossas responsabilidades nessas 
questões _  devemos, ao mesmo tempo, ver bem claramente que não importa 
quanto, quão seriamente, quão continuamente nós servimos o Senhor  naquelas 
formas exteriores,  nós contudo não escaparemos ao intenso sofrimento. Poderia 
ser pensado que, se você apenas estiver fazendo a obra do Senhor, indo aonde Ele 
lhe enviou, fazendo aquilo que Ele chamou você para fazer, não fazendo 
absolutamente nada que é contrário à Sua vontade, e sendo bem aberto a Ele, e se 
relacionar constantemente com Ele, de modo que não haja nada que ofenda a Ele, 
que, então, em conseqüência disso, o Senhor deve facilitar a obra de todas as 
maneiras em Seu poder, agindo soberanamente e não permitindo qualquer 
obstáculo, quaisquer adversidades, jamais permitindo que você caia de cama, ou 
fique fora do serviço ao qual Ele lhe chamou. Porém, isto nunca foi desta maneira, 
e nunca será.  

 
INEVITÁVEL SOFRIMENTO PARA UM TESTEMUNHO VITAL 
Olhe para o seu Novo Testamento; você pode olhar para ele a partir de três 

pontos de vistas. Primeiramente do ponto de vista dos grandes servos do Senhor 
sobre os quais repousou tremenda responsabilidade como sendo os pioneiros e os 
lançadores da fundação do evangelho para toda esta dispensação; considere a obra 
que eles fizeram. Será que o Senhor quis que o Evangelho fosse pregado na Ásia e 
na Europa, e em todo lugar? Será que Ele quis aquelas igrejas estabelecidas? Sim, 
não há qualquer dúvida quanto a isso. Veja quão extremamente abandonado pelo 
Senhor esses homens foram, e veja que histórias íntimas com o Senhor eles 
tiveram, quanto a suas vidas, e não havia nada que ofendesse a Ele _ homens 
cheios de Deus, e, contudo, eles falaram sobre Satanás impedindo (1 Tess. 2:18), e 
estando desesperadamente doentes.  "Epafrodito... esteve doente, e quase à 
morte; mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para 
que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.” (Fil. 2:26-27). Os servos do Senhor 
foram lançados na prisão, ficaram doentes, encontraram todo tipo de adversidade, 
todos pareciam dizer que existe uma barreira inimaginável, uma limitação, uma 
frustração sobre aquilo que o Senhor quer que seja feito. Que contradição!  Há 
algo errado em algum lugar! Não! No caso desses homens a coisa aconteceu dessa 
maneira. Eles não escaparam do sofrimento, sofrimento de todo tipo.   

Então há o segundo ponto de vista, aquele das igrejas individuais, ou as 
igrejas nos diferentes campos. Não há muitas igrejas no Novo Testamento sobre as 
quais está escrito não haver qualquer referência aos seus sofrimentos. Como 



aquelas igrejas tiveram que sofrer!  Mas tudo estava alinhado aos propósitos do 
Senhor. Elas estavam lá na vontade de Deus, eram representantes de Deus, haviam 
se declarado publicamente para Deus, porém Ele não blindou essas pessoas. Ele 
não disse para Satanás: “Isto é sagrado para Mim; não toque nos meus ungidos”. 
Aquelas pessoas sofreram, e lhes fora dito que sofreriam; era inevitável.   

Então, há o terceiro ponto de vista, aquele da Universal Igreja. Que 
história!  Esta coisa sagrada, esta coisa preciosa, esta pérola de grande preço, esta 
esposa do Cordeiro, que história de sofrimento, de sofrimento de morte! Aquele 
primeiro martírio sob as ordens de Nero, quando milhares foram despedaçados por 
feras _ Que história! O Senhor não interveio com um anjo, para salvar aquelas 
pessoas; elas tiveram que passar por aquilo.  

 
O SENHOR ESTÁ MAIS INTERESSADO NO TESTEMUNHO DO QUE NA OBRA 
O que isto significa? Significa que o Senhor está mais interessado no 

testemunho do que em obra. Precisamos ter clareza sobre isto. Muita confusão 
ocorre quando você começa a pensar sobre coisas à luz de obra. Quando você vê 
um monte de pessoas largando os seus empregos, para se lançar na ‘obra’, todos os 
tipos de complicações acontecem; e realmente o Senhor não está, em primeiro 
lugar, atrás de obra. Não estou dizendo que não é pra você trabalhar para o 
Senhor, mas em primeiro lugar, o Senhor não está atrás de obra, mas sim do 
testemunho, é uma luta, é uma chama viva. Como estava dizendo, é aqui que o 
testemunho se torna mais do que um sistema de verdade e ensino. Não fique muito 
preocupado em transmitir para as outras pessoas certos termos, certas idéias, 
certas verdades. ‘Você entendeu a verdade disso? Você entendeu a verdade 
daquilo?’ O que você quer significar com tal linguagem é verdade como um ensino, 
como um conceito. Esteja infinitamente mais interessado em que haja um impacto 
de vida, antes de dizer qualquer coisa. As pessoas irão ver que você possui algo 
antes que você fale. ‘Você possui algo que eu preciso’. Isto é um testemunho.  Isto 
somente nasce do sofrimento.   

"Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, 
como também padecer por ele,” (Fil. 1:29). Foi concedido a você! Você não irá 
esticar as suas mãos ansiosamente para receber isso! Isto é dado, é um presente - 
a fim de sofrer por Ele. O testemunho vem desta maneira. Se você alguma vez já 
pensou que, entrando na obra de Deus você irá achar bastante gratificação, e 
satisfação, e prazer, isto irá responder a algo em você, pelo qual procura _ estar 
‘na obra do Senhor!  - você está destinado à desilusão, pois irá descobrir que 
poderia ter sido mais fácil para você ter permanecido onde você estava, do que 
entrar naquilo que chama de ‘a obra do Senhor’.   

Permita-me dizer um pouco mais, que é exatamente aqui que a real eficácia 
é assegurada _ no ponto em que começa o sofrimento. É uma lei que está agora 
estabelecida neste universo, uma vez que Adão falhou, que cada pedacinho de 
produtividade da terra, em cada área da vida humana, é o resultado do trabalho 
árduo, o resultado de alguma provação ardente. Fruto para Deus, no campo 
espiritual, a real eficácia do testemunho, nasce do sofrimento e do trabalho duro. 
É aqui novamente que o Senhor obtém algo mais do que nossas atividades. Ele 
obtém algo que não pode ser expresso em meras palavras, isto é, em termos de 
verdade; algo que não pode ser achado em meras atividades externas. É algo 
tirado da alma, da angústia da alma, que satisfaz a Deus. É aí que Ele obtém 
alguma coisa. 

 
 
 



AQUILO A QUE O ESPÍRITO SANTO SE ENCARREGA EM SI MESMO 
Agora, esta é a característica daquilo que tem o testemunho; _ algo tratado 

no fogo, e que não é fruto apenas de uma prova ardente, mas de várias _ esta é a 
coisa a que o Espírito Santo se encarrega a Si mesmo. Você observa em Zacarias 4, 
onde o profeta descreve o que viu _  o candelabro todo de ouro, as oliveiras, e o 
óleo escorrendo das oliveiras para o candelabro, mantendo a chama viva _  a 
declaração seguinte que é feita é, “Esta é a Palavra do Senhor ... Não por força, 
nem por violência, mas pelo Meu Espírito”. A que o Espírito Santo se encarrega a Si 
próprio? Damos uma parada aqui para perguntar a nós mesmos: O que podemos nós 
fazer sem o Espírito Santo, afinal de contas? Para que serve todas as coisas sem 
Ele? Não há um cristão que não concordará prontamente com isso, que, se o 
Espírito Santo não estiver conosco, seria melhor desistirmos. Somos absolutamente 
dependentes dEle, nada pode haver sem Ele. A que, então, Ele irá se comissionar a 
Si próprio? É a um candelabro como este _ algo nascido do fogo, da fornalha, algo 
forjado e trabalhado com os golpes do martelo. Sim, os golpes do martelo _ mas 
não das mãos de Deus.  Oh, não se engane quanto a isso! Não é a mão de Deus que 
fere você. Satanás diz que é Deus quem está lhe ferindo, e o tempo todo é ele 
mesmo. (Satanás)  

Há apenas uma passagem onde Deus é revelado como alguém que fere, e 
está em Isaías 53, e aquele que foi ferido é o Seu próprio Filho. Lemos: “nós o 
reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido". Mas isto se refere à obra da 
expiação. Deus não está ferindo você e eu daquele modo.  Dr. Pierson ilustrou isto 
desta maneira: ele esteve na casa do ferreiro, e viu o ferreiro e seu ajudante em 
serviço. Eles tinham o ferro sobre a bigorna, tirado do fogo, incandescente, 
flamejante. O ferreiro tinha um pequeno martelo, apenas um, mas o seu ajudante 
tinha um martelo grande.  O ferreiro apenas tocava o ferro e, então, o ajudante 
vinha com uma forte pancada no local onde o ferreiro havia tocado. O ferreiro 
batia novamente, num outro lugar, com o pequeno martelo e logo descia o pesado 
martelo naquele mesmo lugar. Um garoto, que observava, disse: “Que coisa tola! 
Por que o ferreiro possui um pequeno martelo tal como esse?” Dr. Pierson disse: 
'Meu garoto, o ferreiro está apenas marcando o local onde o martelo grande 
precisa acertar, e ele está deixando o outro fazer o ferimento”.  Dr. Pierson diz 
que geralmente ocorre dessa maneira. O Senhor vê algo que precisa ser 
trabalhado, endireitado; Ele apenas indica o lugar, e o maligno faz o resto. Assim, 
o Senhor permite que o maligno faça a obra para aperfeiçoar os Seus santos. Isto 
parece ser verdade em princípio. Não deixe o inimigo falar pra você que é o Senhor 
quem está ferindo e batendo com violência. É o maligno quem está fazendo isso, e 
o Senhor o está permitindo, e usando-o.  O fato é que aquilo que Deus busca é uma 
obra forjada. É o resultado primeiramente do fogo, e, então, do ferimento. 
Somente após muitos golpes é que o Senhor consegue algo mais em nossas vidas, 
ou algo em nossas vidas é extraído. Qualquer vaso que ainda não caminhou desta 
maneira é apenas um candelabro sem chama – um ornamento.  Há muitos belos 
ornamentos tais como candelabros, mas isto não tem qualquer valor. O Espírito 
Santo se compromete a Si mesmo  com aquilo que passou pelo fogo. 

 
A FORMA DO CANDELABRO – PLURALIDADE EM UNIDADE 
Agora uma palavra ou duas sobre a terceira coisa em conexão com o castiçal 

_ a sua forma. Temos a descrição completa em Ex. 25. Resumindo tudo, resulta no 
seguinte _ é algo incorporado. É uma pluralidade em unidade.  Há seis braços 
ligados à haste central. Em Apocalipse, a figura muda um pouco, mas o princípio 
não. Lá nós lemos de sete castiçais de ouro, mas, no meio deles, há Um 
semelhante ao Filho de homem, e Ele segura-os todos em Sua mão. Ele os faz um 



por meio de Sua própria pessoa. É a unidade de um Homem Divino, e, contudo 
múltiplo; muitos, porém um. O meu entendimento aqui é o seguinte _ que Deus 
obtém o Seu testemunho em plenitude, não em indivíduos separados, mas em algo 
que tem sido forjado em uma unidade por meio de Seu fogo.  Oh, quando Deus 
realmente une os Seus filhos através do sofrimento, você tem algo muito precioso 
para o Senhor. Quando temos passado através do fogo juntos, quando temos 
encontrado os sofrimentos e as dores através dos anos juntos, e por causa deles 
Deus tem feito algo, fazendo-nos um _ não a unidade de um arranjo exterior, um 
acordo exterior _ e nos sofrimentos Satanás não foi capaz de romper e dividir; 
então, há algo que é muito precioso.  Você observa que Satanás sempre tenta usar 
o sofrimento para dividir. Quando você sofre, a sua primeira inclinação é se 
separar, ir embora, ou culpar alguém. Esta é a obra de Satanás.  Quando Deus traz 
dois ou mais, um grupo, para o Seu fogo, Ele está procurando remover todo aquele 
elemento pessoal que desune, e divide, e separa, e se põe contra, para manter a 
unidade. Se você nunca sofreu junto, você realmente não sabe o que é unidade. 
Aqueles que têm seguido a vida juntos, em provação e adversidade, alcançam a 
maturidade, a qual é muito preciosa.  

 
UNIDADE ATRAVÉS DO SOFRIMENTO 
Há algo parecido com isto entre o Cordeiro e a noiva, e entre os membros 

de Seu Corpo. A unidade somente se realizará por meio do sofrimento. Por isso 
Deus permite que os membros sofram. A igreja passa pela provação junta, o que 
resulta numa unidade trabalhada interiormente, a qual significa muito para Deus. 
Você não pode explicar isto, exceto do ponto de vista de Deus.  É algo que é muito 
precioso para Ele. É, portanto, significativo que, quando esta apresentação do 
Filho do homem no meio dos castiçais de ouro é dada, a primeira coisa que é dita 
sobre Ele é que está cingido com uma veste até os pés. Antes de você entrar nos 
detalhes, nos aspectos, você tem o TODO _ aquele vestido sem costura, que cobre 
tudo, que traz cada membro para a unidade, que faz Ele ser completo, uma 
Pessoa, o Filho do homem; um vestido da cabeça aos pés. Você entende o ponto?   

Ele se dirige às igrejas, e a primeira igreja é Éfeso; e, então, Ele fala sobre 
o primeiro amor.  Oh, o fogo de Éfeso!  Que fogo aquela igreja atravessou! 
Evidentemente, havia algum amor trabalhado dentro daquela igreja. Agora Ele, 
vestido com as suas vestes que a tudo envolve, que a tudo abraça, vem a Éfeso e 
diz: ‘Algo aconteceu aqui, alguma coisa está errado, o primeiro amor se foi’.  A 
unidade foi resultado da Sua morte, de Sua Cruz. No poder de Sua ressurreição Ele 
venceu tudo aquilo que é contra a unidade _ toda divisão, toda cisma; Ele destruiu 
tudo isso em Sua morte.  Ele ressuscitou como Aquele cujos vestidos envolve tudo, 
da cabeça aos pés. Porém Ele encontra aquilo que é totalmente contrário à obra 
de Sua Cruz _ divisão, a perda do primeiro amor. O pensamento é este _ temos que 
ir para a Cruz neste sentido, a fim de conhecermos o sofrimento que elimina o 
ego, que trata de tudo aquilo que divide; temos que passar pela prova, para uma 
unidade produzida no fogo, a fim de que o Senhor fique satisfeito.   

Isto não significa ser opressivo, mas é algo para o qual devemos atentar. 
Estamos interessados na eficácia, o que chamamos de impacto, influência 
espiritual; não em palavras, não em ensino, não em uma moldura de coisas, não 
em uma forma, mas na chama que é algo muito mais do que palavras, o registro 
daquele poder de uma luz viva. É isto o que o Senhor busca, e este é o porquê dele 
trabalhar conosco. Temos que nos entregar a isso. Isso irá nos ajudar a 
compreender o significado dos nossos sofrimentos. Que o Senhor possa nos dar 
Graça para fazermos aquilo que é muito difícil para alguém fazer naturalmente, 
isto é, que nos dê uma nova interpretação em relação ao sofrimento _ isto é uma 



garantia, uma confiança.  É algo que tem associado a si aquela coisa real que 
buscamos.  Se eu compreendo a vida cristã e os caminhos de Deus absolutamente, 
vejo-a sempre desta maneira, tenho visto frequentemente que, quando as pessoas 
têm pedido mais poder a Deus, mais vida, mais benção, mais riqueza espiritual, 
por algum ganho _ quando elas realmente têm buscado essas coisas, não demora 
muito para que elas passem por uma grande prova, e o Senhor responde as suas 
orações desta maneira. Elas não pediram por aquilo; provavelmente elas não 
teriam pedido por coisa alguma se soubessem no que aquilo iria resultar; mas é 
desta maneira que o Senhor age, nos mistérios dos Seus caminhos. Vamos entender 
que este é o real valor que Ele busca. Ele não protege da adversidade aquilo que 
lhe é muito precioso. Aquilo que é precioso para Ele é que é mais digno do Seu 
fogo refinador.   

 
CAPÍTULO 3 – O TESTEMUNHO DO CANDELABRO 
 Ler: Êx. 25:31-40; Zac. 4:1-7.  
 
Vamos aqui dizer bem sucintamente uma palavra quanto aos dois lugares 

que este candelabro está apresentado. Em Êxodo temos o início das coisas; o 
Senhor está estabelecendo o Seu testemunho originariamente, trazendo-o pela 
primeira vez. Em Zacarias, como em todo o ministério profético, é uma questão de 
recuperação, o testemunho tendo estado mais ou menos perdido. O candelabro de 
ouro é o completo e original plano de Deus a ser recuperado quando aquela Sua 
mente plena tem sofrido perda no meio do Seu povo, e no meio das nações. 
Apenas menciono isto, porque o Senhor está sempre reagindo ao que é original e 
básico, sempre buscando recuperar, nunca satisfeito em prosseguir com algo que 
seja menos do que aquele Seu propósito original revelado. É em conexão a essa 
idéia de resgatar que temos sentido através dos anos que o Senhor colocou a Sua 
mão sobre nós e nos levou a sermos como um ministro, e como uma parte do vaso 
_ para buscar mostrar novamente, de uma forma prática, qual é o Seu plano 
quanto ao testemunho na terra; e de voltar lá, bem no início, foi este ‘candelabro 
todo de ouro’ que o Senhor tornou básico para este ministério.   

O TESTEMUNHO - A PLENITUDE DE CRISTO 
Em nossa meditação anterior, estávamos falando sobre a forma deste 

candelabro, e há algumas outras coisas que precisam ser ditas a respeito disso. 
Aqueles que têm estado conosco através dos anos, irão reconhecer essas coisas 
como tendo sido trazidas a diferentes estágios, particularmente à nossa vista. Eu 
penso que há três fases representadas por três linhas de consideração deste 
candelabro. Concernente à história espiritual, aquilo que foi terceiro para nós 
chegou a ser visto como primeiro pelo Senhor. O Senhor não começou conosco no 
Seu próprio início, mas Ele nos levou para o Seu início. Chegamos finalmente a 
duas linhas distintas, por meio de duas fases distintas, àquele início. Não irei 
mencionar os outros dois agora, mas falarei sucintamente a respeito do aspecto 
primário e dominante do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo – a plenitude de 
Cristo.   

(a) O CRISTO É TODO DE DEUS 
Numa meditação anterior, dissemos que o fato de o candelabro ser todo de 

ouro significa que ele representa algo que é todo de Deus; e, considerando este 
candelabro com Cristo, a primeira coisa com que temos que ficar impressionados é 
quão absolutamente de Deus Ele era e é; todo de Deus _ plenitude, a plenitude de 
Deus.   



Há primariamente dois números neste candelabro, e eles são os números 
‘três’ e ‘sete’, os números da plenitude Divina e da plenitude espiritual, 
respectivamente.  Há três braços de cada lado da haste, e com a haste eles 
formam sete. Aí está a plenitude de Deus e a plenitude do que é espiritual. Isto é 
uma chave para a vida de nosso Senhor Jesus. Ele esteve aqui em Seus dias de Sua 
carne entre os homens como o candelabro de Deus, revelando como por uma 
chama viva o que significa ser todo de Deus. Você sabe que na descrição do 
candelabro, ele era para estar em sua própria luz, que a luz era pra brilhar sobre 
ele mesmo - "as quais se acenderão para iluminar sobre si" (Ex. 25:37); sobre as 
outras coisas, sim, mas sobre si mesmo.  Ele era pra permanecer em sua própria 
luz, e sua luz era pra se derramar sobre si mesmo; e o Senhor Jesus era 
encontrado, de tempo em tempo, dizendo coisas que correspondiam a isso. O 
testemunho podia ser visto como nEle mesmo, dava testemunho dEle. Ele, 
consistentemente, podia caminhar na luz de Deus; no que dizia respeito a Ele, não 
havia absolutamente nada a ser encoberto da luz Divina. O testemunho era 
verdadeiro nEle, por que nEle tudo era de Deus, como podia ser visto nos 
incontáveis detalhes. Você tem que estudar bem de perto a Sua vida interior e 
exterior, para ver como ela era toda de Deus, como Ele estava constantemente 
rejeitando tudo aquilo que poderia ser dEle mesmo, ou para Ele mesmo, qualquer 
coisa que podia vir de qualquer outra fonte, que podia ministrar a qualquer outro 
objeto. Era tudo de Deus, completamente.   

O que é o testemunho de Jesus?  Oh, novamente vamos nos livrar de todas 
aquelas idéias falsas que pertencem a algum sistema particular de ensino. Não, o 
testemunho de Jesus o qual é pra estar aqui, o qual Deus teria em Sua casa, no 
meio do Seu povo, no meio das nações em razão do Seu povo _ em primeiríssimo 
lugar é que aqui está algo que é completa e absolutamente livre de qualquer 
consideração e interesse, e objeto, e ambição, que não seja o próprio Deus. 
Jamais alguém pode ser capaz de explicar corretamente e verdadeiramente 
alguma coisa no terreno do homem, ou em qualquer outro terreno, seja o que for, 
a não ser Deus. Foi dito: ‘Isto é de Deus; isto é todo de Deus; isto é do Senhor’.   

Como dizíamos anteriormente, o fogo produz este ouro.  Oh, que obra este 
fogo realiza para eliminar a impureza, a mistura, a escória, para que finalmente 
possa ser dito: ‘Isto é todo de Deus, não há nada de humano nisto, nada pode 
realizar isso a não ser o Senhor’. Estou muito certo de que à luz de uma afirmação 
como esta você pode entender o significado dos caminhos de Deus. O que Ele está 
fazendo? Ele está buscando produzir um testemunho no qual a força, a sabedoria, 
a resistência, a capacidade de prosseguir, de toda maneira, é de Deus e não do 
homem. Toda de Deus _ sim, a plenitude de Cristo é isto.   

Oh, as nossas idéias sobre a plenitude de Cristo!  'Oh, para a plenitude de 
Cristo!' Nós dizemos. Isto possivelmente não pode acontecer sem que haja um 
absoluto vazio. Se for pra Ele encher todas as coisas, tudo tem que sair. Não será 
‘todas as coisas’, e não será ‘tudo em todos’ se ainda houver algo. A plenitude de 
Cristo exige o espaço todo. Mas o ponto é este: a plenitude de Cristo é algo para 
envolver, para ser experimentada. Que plenitude! Tenho visto a face de Jesus, não 
me fale nada além disso.  - O que você quer dizer? Sentimentos, hinos, poemas! 
Você está certo que eles são verdadeiros? Ah, nós somos provados nisso _ o que 
queremos além dEle. Não conhecemos os nossos próprios corações. Contudo, o 
testemunho verdadeiro é todo de Deus. Foi assim no caso do Senhor Jesus, e é o 
Senhor Jesus quem está sendo contemplado.   

(b) UNIVERSAL : A SATISFAÇÃO DO CÉU E DA TERRA 
A próxima coisa é a plenitude de Cristo na questão da universalidade. Isto é 

apenas dizer a mesma coisa de uma outra maneira. Você tem este candelabro 



representado assim em dois lugares. Em Êxodo ele está no santuário, no santo 
lugar. O que representa o santo lugar do tabernáculo? É o lugar entre o céu e a 
terra. Do lado externo do santo lugar está o mundo, o lado exterior do 
testemunho. É o mundo que traz você para o santo lugar. Diante do santo lugar 
está o santo dos santos, que é o próprio céu; “no próprio céu” (Heb 9.24), como 
disse o apóstolo. O santo lugar é o elo entre o céu e a terra, as fronteiras da terra 
e do céu ali se encontram. A pessoa do Senhor Jesus os une. Ele permanece como o 
Filho do homem entre o céu e a terra, e os une, e os abrange em sua totalidade. A 
plenitude, celestial e terrena, é encontrada nEle em um lugar que não é 
totalmente de um nem de outro, mas que une a ambos, que satisfaz a ambos.   

Ele não é totalmente desta terra, deste mundo; Ele é separado; e, contudo, 
por assim dizer, Ele tem a Sua mão sobre a terra. Ele está representativamente 
relacionado a ela, ela se une a Ele, se completa nEle  - Ele está no ponto onde 
todas as nações encontram a sua plenitude. O mundo encontra no Senhor Jesus a 
resposta para todas as coisas. Não existe nenhuma nação, nenhuma tribo, nenhum 
povo, nenhuma língua, nenhuma constituição, nacional ou temperamental, em 
toda esta criação, em todos os tempos, que não possa encontrar a resposta para 
sua necessidade, sua real necessidade, nEle. Ele está fora do tempo, Ele está 
acima do tempo, Ele é tão bom para o século vinte quanto para o primeiro século, 
e para todos os séculos compreendidos entre eles - igualmente apropriado, 
igualmente adequado. Todas as condições de todas as eras deste mundo são 
preenchidas  nEle.   

Por outro lado, o Céu está satisfeito com Ele, toda plenitude do Céu é 
encontrada nEle. O céu tinha uma necessidade em um ponto; o céu esperou 
ansiosamente enquanto algo era realizado sobre o qual, num certo sentido, sua 
própria existência parecia depender. O céu estava tremendamente e solenemente 
interessado naquele drama da Cruz; muito mais do que isso, no completo drama de 
Sua vida terrena. O céu está sempre acompanhando, interessado; os anjos estão 
atentos. O céu se reuniu nEle, e agora todo o céu está satisfeito por causa dEle.   

Assim, o Senhor Jesus está exatamente lá, entre o céu e a terra, 
satisfazendo a todas as necessidades. Quão universal é o testemunho de Jesus para 
responder a toda necessidade!   

Encontramos o candelabro mencionado novamente na Escritura _ no livro de 
Apocalipse; e descobrimos lá uma confirmação daquilo que tenho acabado de 
dizer. Se você quisesse mostrar dois quadros do candelabro, como em Êxodo e em 
Apocalipse respectivamente, você colocaria o primeiro no lugar santo do 
tabernáculo. Onde você colocaria o segundo? Você teria que ter um mapa de toda 
área, então conhecida como Ásia, como representante da criação, o mundo, as 
nações, e lá você colocaria um candelabro em Eféso, e outro em Esmirna, e outro 
em Tiatira, e em Pérgamo, e assim por diante; e ainda você veria um Homem 
cobrindo toda aquela área _ os candelabros, por assim dizer, sendo trazidos dentro 
daquele único Homem. É Cristo em testemunho em todas as nações. Agora não 
mais centralizado em um único lugar, no lugar santo; está agora em todas as 
nações. O primeiro está no lugar santo _ tudo está nEle. Mas, quando Ele é visto 
como os sete candelabros nas nações, é Ele em tudo - um quadro da última 
intenção de Deus, para que a plenitude que está nEle seja encontrada em todo 
lugar, nas nações, em toda criação. Paulo diz: “Porque a ardente expectação da 
criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à 
vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, Na esperança de 
que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a 
liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e 
está juntamente com dores de parto até agora. (Rom. 8:19-22). A criação geme. 



Sobre o que ela está gemendo? Por que nós gememos? Porque, de alguma forma, 
queremos algo que não temos. Se estamos em dor, gememos porque queremos 
ficar livres da dor. Nós gememos se as coisas saem erradas _  queremos que elas 
fiquem corretas. A criação está gemendo porque ela não possui algo que é 
necessário para ela. O que ela precisa?  - Cristo, isto é tudo. Ele preenche a 
necessidade da criação. Cristo em todas as nações _  esta é a última visão. A 
universalidade de Cristo _  este é o testemunho. Todas as necessidades do céu, 
todas as necessidades da terra, todas as necessidades do homem, todas as 
necessidades da criação, são satisfeitas na plenitude de Cristo Jesus. Esta é uma 
declaração abrangente, mas ela é um desafio para nós. É este o testemunho que 
do qual estamos falando?  

 
UM IMPACTO VITAL DE CRISTO, NÃO UM ENSINO 
O que queremos dizer por testemunho? É Cristo em plenitude conhecido 

desta forma por nós? Você diz: ‘Bem, o que há de particularmente diferente sobre 
isso no que diz respeito a este vaso? Não é assim que é pra ser todo o Cristianismo? 
Não está todo ele centralizado em Cristo? Não é seu testemunho de que Cristo é 
tudo, para ser tudo, e que Cristo supre todas as necessidades?’ Sim, é muito 
verdadeiro quanto à linguagem, muito verdadeiro quanto a termos do Cristianismo; 
mas há muita coisa fora de Cristo no cristianismo _ quanto não sabemos. Muitos de 
nós fortemente afirmaríamos que, em relação a nós, Cristo é tudo, porém nós não 
conhecemos os nossos próprios corações. O Senhor tem apenas que colocar o Seu 
dedo sobre algo muito precioso para nós e uma grande batalha ocorre; não é tão 
fácil, então, dizer: ‘Cristo é mais do que isto para mim’. A questão se torna muito 
prática e pessoal. Mas você pode colocar isso numa área maior _ todas as coisas 
fora de Cristo que há no cristianismo do centro à circunferência; e somente o fogo 
de Deus pode descobrir quais são essas coisas que nós, cristãos e o cristianismo, 
podemos ter.  Oh, olhe para o cristianismo de hoje como o conhecemos neste 
mundo! Não temos que dizer que há muita coisa que é chamada de cristianismo 
que não é Cristo? Há muita coisa adicionada. Não há esta obra de fogo de 
separação entre o puro ouro e a escória. É um testemunho do puro ouro trabalhado 
no fogo que Deus procura, e somente os Seus olhos conhecem o que precisa ser 
tratado com o fogo. Há uma diferença entre o geral e ostensivo testemunho cristão 
acerca do Senhor Jesus e o testemunho espiritual efetivo _ uma grande diferença. 
Eu não sei se nesta vida nós iremos alcançar o ponto onde o testemunho seja 
absolutamente Cristo, de modo que não haja absolutamente mais nada, porém 
Deus está trabalhando neste sentido. Todo de Deus; todo espiritual, nada carnal; 
todo celestial, nada terreno. O que está em vista não é um movimento, uma 
missão, uma obra, uma seita, uma ‘irmandade’ como uma instituição, algo aqui 
sobre esta terra. É algo que está por trás da própria pessoa que constitui o corpo 
físico de tudo, algo intangível, porém muito real. Há algo a respeito desse 
candelabro que é mais do que ele próprio. É sua natureza espiritual e celestial. 
Numa palavra, você não precisa de uma coisa absolutamente, você precisa do 
Senhor. Você não fica impressionado com uma coisa, com a organização, com a 
companhia das pessoas, ou com o lugar, ou com qualquer coisa parecida; você 
simplesmente precisa do Senhor.   'O Senhor está aqui’ - este é o testemunho de 
Jesus. Você não deseja isso para você mesmo? Certamente se as pessoas fossem 
capazes de dizer de nossa passagem desta maneira _ um caminho que passaremos 
apenas uma vez _ que trouxéssemos a presença do Senhor conosco, que houvesse 
algo da fragrância de Cristo em nós, algo que sugerisse o Senhor, não seria isso a 
maior coisa que possivelmente seria dito? Não seria isso a resposta para os desejos 
mais profundos do nosso coração? Se, pelo nosso estar juntos como povo do 



Senhor, qualquer pessoa que entrasse em contato conosco pudesse dizer: ‘Não é o 
povo, nem a fraseologia, nem o peculiar ensino, mas de uma forma ou outra, é o 
Senhor que você encontra ali’ - Bem, não há final maior do que este. Para que o 
Senhor faça isso é necessário um profundo trabalho de fogo. Este é o candelabro 
todo de ouro. É o Senhor Jesus. O Senhor nos dá graça para buscar, que seja assim, 
que a nossa presença aqui seja a Sua presença.  

 
CAPÍTULO 4 – A IGREJA COMO O VASO DO TESTEMUNHO 
Em nossa meditação anterior, estávamos ocupado com o último significado e 

natureza daquele testemunho que no pensamento de Deus é principal e 
fundamental, mas, no que diz respeito à igreja, é aquele no qual o Senhor está 
trabalhando _ principalmente a plenitude de Cristo.   

Agora tomamos a próxima coisa em relação a esse assunto que, 
naturalmente, tem estado em vista o tempo todo, e ao qual se tem referido; mas 
desejamos antes de tudo ter o próprio Cristo em contemplação, como que 
ofuscando a todo o resto. Agora, havendo estabelecido e reconhecido isto, somos 
trazidos ao vaso que Deus escolheu, no qual o testemunho do Senhor Jesus é pra 
ser depositado e incorporado _ a igreja como o vaso de testemunho do Senhor 
nesta dispensação. Naturalmente, isto segue as mesmas linhas que a plenitude de 
Cristo.  Você se lembra que, em falando de plenitude de Cristo, vimos como Ele 
era e é todo de Deus. A plenitude Divina e a plenitude espiritual estão reunidos 
nEle como todo de Deus. Então, quanto ao Seu lugar (como o lugar do candelabro 
no lugar santo, entre o céu e a terra) havia aquela particularidade sobre Ele que, 
por um lado, satisfazia todo tipo de necessidade de toda raça, de toda posição, de 
todo nível social, do mais pobre ao mais distinto entre os homens; todas as nações, 
todos os níveis, cada aspecto da vida deste mundo como representado pela 
humanidade, encontrou nEle a resposta para a sua necessidade.  Por outro lado, o 
céu encontra a sua satisfação nEle; Deus encontra a Sua total satisfação no Senhor 
Jesus. A universalidade de Sua plenitude para o céu e para a terra era o assunto 
em vista.   

Agora a igreja segue a mesma linha que o Senhor Jesus. O vaso do 
testemunho percorre ao longo do mesmo curso que Ele percorreu. Ele disse aos 
Seus discípulos, o núcleo de Sua igreja: “Segue-Me”. Porém eles chegaram a 
perceber que aquilo significava algo mais do que caminhar pelos mesmos lugares 
que Ele caminhava sobre a terra. Era algo muito profundo.  "Segue-Me." Oh, que 
significado! E a história espiritual da igreja como o vaso de Seu testemunho é, num 
sentido mais profundo e pleno, um seguir a Cristo. É seguir a Ele num significado 
espiritual de cada passo e estágio de Sua vida quando Ele estava aqui.  

 
NASCIDO DO ESPÍRITO SANTO 
Primeiramente, Ele nasceu, e nasceu do Espírito Santo, e qualquer vaso para 

o testemunho de Jesus no sentido em que estamos falando, no sentido em que 
Deus o tem incorporado neste simbolismo _ um candelabro todo de ouro _ qualquer 
instrumento ou vaso como esse tem que nascer, e nascer do Espírito Santo. Não é 
algo que você pode fazer ou causar, não é algo que pode ser organizado ou 
arranjado, não é algo que as pessoas podem decidir ter _ “iremos formar algo, 
iremos organizar algo, para o serviço do Senhor” _ não é dessa forma 
absolutamente. Tem que nascer, e nascer como Ele nasceu _ do Espírito Santo. 
Tem que vir diretamente de Deus. Se você fizer comum o nascimento do Senhor 
Jesus, como todos os outros nascimentos, e tirar dele o elemento absolutamente 
sobrenatural e miraculoso, então você destrói todo o conceito de Deus como um 
testemunho celestial.  Se você fizer alguma coisa, você mesmo, similar a isso, não 



há garantia de que haverá a chama divina nele. Isso tem que nascer. Você não 
pode repeti-lo.  Isto, naturalmente, traz um grande significado consigo. Vamos 
tomar isso como contendo muito mais do que somos capazes de dizer e explicar 
neste momento. Por toda obra de Deus, lembre-se de que você não pode duplicar 
ou multiplicar o original. O original é de Deus, não do homem, e tudo que é de 
Deus tem que nascer como tal; não do homem, não da vontade da carne, mas de 
Deus. Este é apenas o primeiro passo, mas é um passo bem radical. Não vá por aí 
dizendo: ‘Vamos ter algo semelhante a isso no lugar onde estamos’.  Não tenha a 
idéia de que pode repetir em qualquer lugar alguma coisa que você pensa ser bom. 
Se Deus não o fizer, irá quebrar o seu coração se você tentar fazê-lo.   

 
TESTE PARA O APERFEIÇOAMENTO 
Então, tendo nascido, ele deve ser colocado sobre uma superfície de teste, 

da mesma forma como Jesus foi _ uma prova de aperfeiçoamento. Isto não permite 
qualquer espaço para o pecado, no caso do Senhor Jesus. O fato de a Escritura 
distintamente dizer que Ele foi aperfeiçoado através do sofrimento (Heb. 2:10) e 
que “embora fosse Filho, contudo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu”  
(Heb. 5:8) – isso não admite qualquer pecado em Sua natureza. Apenas significa 
que Ele foi colocado no mesmo nível da humanidade, e, numa forma 
representativa, passou por aquilo que nós temos que passar. Ele era sem pecado, 
nós com pecado.  O princípio é que governa. É a prova em relação à inclinação da 
vontade. “Tua vontade, não a minha”. Por todos os meios concebíveis _ e 
concebíveis pela ingenuidade mais diabólica do inferno, toda astúcia e engano da 
serpente é mais profunda do que a sabedoria humana _ Ele foi atacado no campo 
da vontade, no sentido de se Ele divergiria, ou poderia divergir um pouquinho da 
vontade de Seu Pai. Por atração, por fascinação, por suborno, por prêmios 
oferecidos, por sérias dificuldades, por ataques terríveis, por traição _ Oh, tudo foi 
usado para tentá-Lo! Porém a Sua vontade permaneceu firme no Pai. Ele foi 
testado nesse campo, e nós somos testados exatamente da mesma maneira. A 
igreja tem que seguir esse curso de teste rumo à perfeição. A perfeição, no caso 
de Jesus, foi simplesmente que Ele levou aquela firmeza até o fim, àquela 
fidelidade até o final, sem desvio ou perda.   

Agora, pela graça de Deus, pela força do Espírito de Deus no interior, Deus 
está nos chamando a reconhecer que não há contradição com Ele, não há 
contradição nesse campo. Ele depositou no homem o dom mais sagrado, a 
liberdade de vontade _ liberdade para fazer escolha, para fazer decisão. Este é um 
dom sagrado que Ele dá muito valor, para o exercício que Ele sempre chama; e o 
destino depende do exercício dessa confiança na decisão, na escolha. Deus focaliza 
atenção sobre isto que é o Seu mais sagrado dom, fazendo o homem um ser 
moralmente responsável. A contradição seria se, agora que pertencemos ao 
Senhor, nós nos sentássemos e esperássemos que o Senhor tomasse as decisões por 
nós, fazer algo que decidiria a questão toda ao nosso respeito, sem que tivéssemos 
nada a dizer a respeito. Isto seria uma contradição; Deus estaria em contradição 
consigo mesmo _ contando com a nossa vontade, e, contudo, agindo 
independentemente dela. Não estou dizendo que não há momentos e questões 
onde Deus simplesmente intervém e age, mas isto não é normal. O normal é que 
Deus está procurando ter a nossa vontade cooperando com Ele. Sobre esta base, 
por meio de todo teste imaginável, o Senhor Jesus foi aperfeiçoado. Nesta direção, 
você e eu estamos seguindo o Senhor Jesus; nesta linha a Igreja tem que ir, tendo 
uma só vontade com Deus. Algumas vezes isto significa bastante repúdio à nossa 
própria vontade, algumas vezes um tremendo ato de decisão que usualmente está 



focalizada numa crise, a qual chamamos de a vontade de Deus. Isto não é algo 
passivo, é ativo.   

Somos, então, colocados sobre uma base de teste. O vaso tem que ser 
aperfeiçoado dessa maneira. Oh, não há nenhum caminho de realeza para esse real 
serviço de Deus, nenhum caminho fácil de entregar tudo ao Senhor, para que Ele 
faça tudo, de modo que você não precise se preocupar, ou ter algo a dizer, ou a 
fazer na questão. Isto seria fácil, mas este não é o caminho do Senhor. Cuidado 
com as armadilhas.   

 
O ATESTADO DE DEUS 
Através da prova, vem o atestado. Creio que o batismo do Senhor Jesus 

representou o extremo de Sua renúncia para Deus. Foi uma previsão da sepultura e 
da ressurreição - imediatamente seguida pelo atestado de Deus “Este é o meu 
Filho amado, em quem me comprazo”. O batismo prefigurou, resumiu toda a Sua 
vida desde a consagração até o momento de Sua morte, e, por isso, o atestado de 
Deus vindo do Céu era um testemunho público de que Ele tinha provado a morte, e 
se entregado a vontade de Deus, e que estava inteiramente morto para a Sua 
própria vontade, isto é, como uma outra vontade, uma vontade independente, 
separada de Deus. O ponto é que Deus atraiu a atenção para aquilo que era 
inteiramente de Si mesmo.  Deus jamais chama a atenção para o homem como tal, 
nem para as nossas obras como tais, ainda que sejam para Ele. Deus chama a 
atenção para aquilo que é inteiramente de Si mesmo, e Ele poderia chamar a 
atenção para o Seu Filho durante todo o caminho, e dizer, 'Olhem, prestem 
atenção, vejam!' E tal instrumento como a vontade tem o testemunho de Jesus 
nela, seja ela individual ou corporativa, será dessa forma _ que Deus está 
procurando o tempo todo trabalhar no vaso, para que Ele possa dizer, ‘Eis aí onde 
estou, isto é o que procuro. Olhem aqui e vocês irão Me encontrar’.  Não é 
glorificando algo, a pessoa, ou qualquer coisa do tipo, mas é chamando atenção 
para aquilo que é Dele mesmo. Se o Senhor estiver acrescentando à Igreja, você 
pode ficar muito certo de que Ele não irá edificar algo que não seja Dele mesmo, 
no qual Ele não esteja inteiramente presente. Era quando a Igreja estava cheia do 
Espírito Santo, e Cristo reinava no meio, que o Senhor acrescentava à Igreja. Este 
é o segredo do crescimento, este é o segredo do reavivamento, que Deus tem algo 
que, dentro dele, Cristo está em tal medida que Ele pode dizer: “Eu vou prosseguir 
com isso; posso atestar isso; posso acrescentar a isso; posso edificar isso”. 
Atestado através da prova; aprovado.   

E do Senhor Jesus é dito que foi ‘aperfeiçoado ao terceiro dia’ (Luc. 13:32), 
aperfeiçoado através do sofrimento, e, estando aperfeiçoado, foi recebido na 
glória. Nada que não esteja aperfeiçoado foi alguma vez recebido na glória. Não 
pense na glória como sendo apenas um lugar. Pode ser um lugar, mas também é 
um estado; um estado de glória. É estar glorificado. Jesus, foi provado e atestado, 
foi glorificado; e a Igreja, o vaso do Seu testemunho, ao longo da mesma linha, 
seguindo-O, pode ser glorificada e aperfeiçoada, e perfeição significa 
simplesmente que tudo que não é do Senhor foi tirado, e tudo que está presente é 
do Senhor. É o Senhor quem é glorificado nos Seus santos. É a Sua glória, não a 
nossa.   

 
UMA CONTRADIÇÃO PARA O MUNDO 
Isto é muito simples, porém você vê qual é a natureza das coisas. Este vaso, 

este instrumento, este candelabro, tem que significar uma total contradição a 
tudo aquilo que existe e que não é de Deus; isto significa uma total contradição ao 
mundo. O que eu quero dizer por mundo? Penso que podemos resumir o mundo, da 



forma como ele está referido nas Escrituras, em duas palavras _ ganho e orgulho: 
isto é, a glória que não é a glória de Deus. Não é verdade que o espírito deste 
mundo é o lucro? Como você pode explicar, ou interpretar, as coisas neste mundo 
de outra forma, que não seja este _ o lucro?  Para ter _ seja território, riqueza, 
conhecimento, seja lá o que for _  em toda associação o objetivo é o ter, o 
possuir, o ganhar vantagem, e assim, através do ganho, chegar à sua própria glória. 
É muito sutil, isto trabalha em todos nós. Podemos pensar que está no mundo, 
porém está aqui, em nossos corações – para ter alguma gratificação em chegar a 
uma posição; ficar satisfeito em obter certa eminência, certa influência, algum 
lugar de poder, alguma possessão. Este é o espírito deste mundo, e que agora está 
absolutamente contrário a Deus. Cristo é uma contradição a todo esse espírito, e 
Sua Igreja, este candelabro, instrumento de testemunho, deve ser a corporação 
dessa contradição _ contrário ao espírito e ao princípio deste mundo; não obter, 
mas dar; não ser glorificado em si mesmo, mas para que Ele seja glorificado em 
tudo. O Senhor Jesus não buscou a Sua própria glória, mas a glória daquele que o 
enviou. Ele disse: “Eu não busco a minha própria glória” (Jo. 8:50), e, pelo 
contexto, era uma reflexão sobre aqueles ao Seu redor _  até mesmo os líderes 
religiosos _  que buscavam glória por meio da possessão, da posição, e assim por 
diante. Não, este é um instrumento que contradiz a tudo, em espírito e em 
princípio.   

 
UMA CONTRADIÇÃO ÀS OBRAS DE SATANÁS  
Isto contradiz toda obra de Satanás. Podemos resumir as obras de Satanás 

em uma palavra? Penso que sim.  É a independência. Você traça a história de 
Satanás nas Escrituras. Você volta lá atrás e descobre que ele se tornou adversário 
de Deus ao procurar independência. Ele fez com que Adão se tornasse uma 
tragédia ao imprimir nele o mesmo espírito de independência.  "Sereis..." (Gên. 
3:5). Independência; isto é nato em nós. Você pode ver isso numa criança mais 
novinha - como a criança gosta de ser o centro da atenção. Este espírito está lá, e 
ele está em todos nós. Não pode haver um testemunho verdadeiro de Jesus onde 
as coisas estão centralizadas em algum homem, ou grupo de homens, ou em 
qualquer coisa parecida. Oh, como Satanás tem estragado aquilo que, por outro 
lado, teria sido uma coisa muito preciosa para Deus, colocando algum indivíduo 
como o foco central de tudo, e fazendo com que tudo gire em torno desse 
indivíduo; ou fazendo de uma coisa (seja o que for) um instrumento em si mesmo, 
chamando a atenção para aquilo, a fim de desviar sutilmente a atenção do Senhor. 
As pessoas, assim, ficam obcecadas por uma coisa, pela obra, um instrumento.  

O egoísmo tem muitas maneiras de expressar a si mesmo na obra de Deus; e 
certamente a tragédia é que as pessoas têm ostentado a si mesmo na obra, têm 
lucrado, ou buscado por reputação, nome, espaço, reconhecimento e título. Tudo 
isso tem entrado imperceptivelmente, o Senhor Jesus sendo ocultado por trás de 
homens e coisas. Não, esse vaso deve ser todo de ouro, e esse testemunho deve 
ser em sua própria essência, uma contradição a toda obra de Satanás.   

Novamente em relação a divisões. Não são uma das maiores obras de 
Satanás produzir divisões, cismas, conflitos, partidos, facções?  Oh, que longa e 
terrível história da obra de Satanás, que tem estado a dividir o povo de Deus, não 
cessando até que ele os tenha feito indivíduos fragmentados; nem mesmo 
permitindo que duas pessoas permaneçam juntas num relacionamento espiritual, 
se puder tirar proveito daquilo! A batalha por unidade espiritual é uma batalha 
real contra Satanás e todas as suas forças espirituais. Porém este candelabro é um 
todo.  Não é uma coisa divisível. Não foi feito de pedaços colocados juntos, 
encaixados na mesma haste. Foi feito para ser uma única peça, todo batido 



formando uma só peça. Não há emendas aqui, nem lugares dos quais você pode 
dizer _ ‘aqui é onde um começa e o outro termina; se você for dividi-lo, é aqui que 
você deve começar o serviço’.  Você não pode achar uma fenda, uma rachadura, 
ou uma junta nisso. Ele é todo, uma única peça, forjada no fogo, forjada pelo 
martelo. É uma contradição a toda obra de divisão de Satanás. Reconheçamos isto 
_ que a divisão é obra de Satanás. O testemunho de Jesus contradiz a divisão. É a 
unidade do grande amor Divino.  Não é aí que toda independência é uma coisa 
perniciosa, perigosa e prejudicial - nossa vida, nossos cursos e decisões 
independentes?   

Pode ser que seja nessa mesma relação que temos luz lançada sobre o 
Senhor Jesus em Sua escolha de amigos. “Tenho-vos chamado amigos”. (Jo. 15:15). 
"Eu vos escolhi” (Jo. 15:16). "Ele escolheu os doze, para que estivessem com Ele.” 
(Mar. 3:14). "... havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim." 
(Jo. 13:1). Teria sido, em muitos aspectos, muito mais fácil se Ele tivesse ficado 
sem eles, e seguido sozinho. Conhecendo tudo o que estava envolvido em escolher 
aqueles homens, por que Ele deliberadamente fez aquilo? Ele passou uma noite em 
oração antes de fazer aquela escolha, evidentemente não apenas por causa da 
direção, mas eu deveria dizer por graça. Por quê? Porque ele tinha que desfazer as 
obras do Diabo em toda aquela força desintegradora na vida humana. Ele podia ter 
largado mão de um ou de outro dos Seus discípulos a qualquer dia; Ele poderia ter 
lavado as Suas mãos em relação a eles; porém Ele os amou até o fim. Quando 
finalmente, como resultado de toda a Sua paciência, misericórdia e amor, você 
tem aqueles homens intactos _ com a exceção de um que nunca realmente foi 
parte integrante do todo desde o princípio – e Ele é capaz de dizer: “Guardei-os 
em Teu nome... e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição” (Jo. 
17:12). A obra maligna havia sido desfeita. Há algo mais profundo nisso do que 
apenas o Senhor ter mantido aquele tipo de fraternidade até o fim. Algo muito 
profundo foi realizado. É o testemunho de Jesus. É uma contradição à obra de 
divisão de Satanás, e Deus está querendo um instrumento, um vaso como esse _ 
um candelabro para manter aquele testemunho; e isto é algo que se deve procurar 
minuciosamente.   

 
O TESTEMUNHO ANTES DA OBRA 
Não é verdade _ embora triste _ que muito frequentemente a obra do 

Senhor fica ofuscada, ou prejudicada pelos próprios trabalhadores? É uma coisa 
muito terrível de se dizer, mas é verdade. Os problemas muitas vezes estão 
relacionados não tanto à obra, mas aos trabalhadores. Eles não conseguem 
caminhar juntos; não conseguem viver uns com os outros; precisam se mudar de 
uma parte do campo para outra, devido a incompatibilidade. Por que isso? Você diz 
naturalmente: isto ocorre porque a obra da Cruz não foi feita neles. Bem verdade; 
mas também não pode ser igualmente verdade que isto se dá porque a obra tem 
sido colocada antes do testemunho, ou no lugar do testemunho - que eles tem se 
lançado por causa da obra, mas não por causa do testemunho? Imagine que eles 
parassem _ e conferissem, e orassem juntos, e dissessem: ‘Olhe aqui, isto não é 
testemunho, isto é uma contradição do testemunho de Jesus. Para que estamos 
aqui? Temos nós percorrido todo este caminho e feito todo este sacrifício 
meramente para fazer uma obra, porém não ter o testemunho para o Senhor? Pela 
nossa estada aqui, fazendo tudo isto (ou tentando fazer tudo isto) somos uma 
contradição direta ao próprio Senhor’.  Penso que eles ou iriam sumir e voltar pra 
casa, ou iriam resolver toda essa questão e dizer: ‘O testemunho vem antes da 
obra, porque a obra deve ser fruto do testemunho: não deve ser algo a parte. 
Precisamos encontrar um espaço para caminharmos juntos de uma maneira que 



glorifique a Deus’. Qual a finalidade, na condição de cristãos, de estarmos aqui na 
terra? Estamos aqui para fazer uma obra, ou para ser um testemunho? Sim, muitas 
pessoas estão interessadas na Obra do Senhor, e (em sua fraseologia), preocupadas 
com o testemunho do Senhor, mas são pessoas muito difíceis de caminhar com 
elas. Constantemente você se depara com tais casos, e você tem que dizer, 'Bem, 
eles estão muito preocupados com a obra do Senhor, mas não sei quanto ao 
testemunho’.   

Agora vamos enfrentar isso bem francamente. Nós estamos tremendamente 
preocupados com o testemunho do Senhor. O testemunho de Jesus é 
absolutamente abnegado, é o contrário da centralização do ego, de qualquer 
forma de egoísmo. Isto é o testemunho de Jesus _ não uma obra feita, uma 
doutrina ensinada, mas Cristo aqui expresso. Mas somos nós pessoas inclinadas a 
discutir em casa? É difícil para os outros de casa, na família, conviver conosco? 
Estamos nós sempre gerando dificuldade, tensão e conflito? Esta é a obra de 
Satanás, e não testemunho. Os cristãos estão aqui nesta terra para o testemunho, 
e este testemunho deve ser mostrado em nossa capacidade de conviver com os 
outros. As únicas pessoas que não conseguiram conviver com o Senhor Jesus foram 
as egoístas.  – religiosas ou coisa do tipo. Qualquer outra pessoa achou Ele uma 
pessoa maravilhosamente fácil de conviver.  Oh, não vamos fazer desta palavra 
‘testemunho’ alguma coisa diferente disto: o próprio Senhor achado em nós; não 
coisas de verdade que queremos que as pessoas tenham, mas primeiramente o 
próprio Senhor.   

O Senhor deve, portanto, saber quando Ele já tem aquilo que quer, e é 
capaz de colocar a Sua mão sobre isso e colocá-lo no lugar onde Ele deseja que 
esteja. O cristianismo tem se tornado um sistema de coisas. Você possui uma idéia 
de que foi chamado para a obra do Senhor, e então diz: ‘Agora eu preciso estar 
preparado para a obra do Senhor', e vai fazer um curso de treinamento em um 
instituto. Então, quando termina, você diz: ‘Agora estou preparado’. O que você 
quer dizer com estar preparado? Você quer dizer intelectualmente, 
teologicamente? Bem, eu não sei até onde isso poderá levá-lo. Só o Senhor sabe 
quando é que você está preparado. Poderia ser muito bom se, após isso, você 
voltasse para os seus negócios e esperasse o Senhor confirmar a sua chamada, 
dizendo a você: ‘'Sim, Eu já tenho o que quero, no que diz respeito a você, e agora 
irei lhe mostrar o lugar onde Eu quero você’. Você pode confiar no Senhor. Se Ele 
tem lhe chamado para o Seu serviço, você pode ficar bem certo de que mais cedo 
ou mais tarde Ele irá confirmar a sua chamada, até mesmo se tiver que voltar para 
os seus próprios negócios por um tempo. Os discípulos foram chamados, e então 
eles voltaram para a pesca, e o Senhor veio e lhes confirmou a chamada. Saulo de 
Tarso foi chamado no caminho de Damasco, mas Ele foi e esperou em Antioquia 
até que o Senhor viesse e confirmasse a sua chamada, e dissesse: ‘Agora você está 
pronto, agora Eu tenho o que quero, agora chegou à hora’. Você tem medo disso? 
Você confia no Senhor a esse respeito? Afinal de contas, é o testemunho que o 
Senhor deseja, e pode ser que esse testemunho seja produzido naquelas áreas e 
esferas que você não escolheu. Você pensa que será muito mais fácil para você dar 
o testemunho se estiver em tempo integral no trabalho espiritual. Você está 
enganado se pensar assim. Ouça aqui alguém que não é novato nem imaturo hoje. 
Posso dizer a você que, com todas as exigências da obra espiritual, com todas as 
oportunidades e exigências para um ministério espiritual com o qual uma pessoa 
não pode lidar, a coisa mais difícil em todo o mundo é manter o testemunho à 
altura em relação à exigência; e temos que confessar que é aí que frequentemente 
falhamos. Aquilo que estamos chamando de testemunho não é o nosso ministério, 
nosso ensino, nossa obra, os artigos que escrevemos, o discurso que damos; isso 



não é o testemunho. Isso não vale nada se não houver algo por trás que seja 
aprovado por Deus. Deus tomaria muitas dores para nos manter a altura do 
ministério em testemunho. Ele quase interrompeu a trajetória de Moisés, mesmo 
após tê-lo chamado, e procurou matá-lo. O Senhor tinha comissionado Moisés, 
porém, contudo está escrito: ‘aconteceu que no caminho... que o Senhor o 
encontrou, e procurou matá-lo’.  (Ex. 4:24). Estava faltando algo na experiência. 
Você sabe o que era; tinha que atender à exigência. É aquilo que está por trás que 
é o testemunho, e o Senhor sabe quando Ele tem esse testemunho, e Ele somente 
pode nos usar quando e onde estivermos prontos para sermos usados. Temos que 
ser aquilo que o Senhor precisa ter reproduzido em outros lugares, e é a obra do 
Espírito Santo saber onde está a necessidade e onde está a provisão, e juntar os 
dois. Havia evidentemente uma necessidade em Antioquia quando Barnabé foi para 
lá (Atos 11:20-26) e ele, sendo cheio do Espírito Santo, disse: ‘Eu conheço o 
homem através do qual esta necessidade pode ser satisfeita’, e Ele foi para Tarsos, 
para trazer Paulo para Antioquia.   

O Senhor sabe se você está lá naquela casa com toda a sua monotonia e 
enfado, e falta de incentivo e interesse; naquele serviço com suas obrigações nada 
inspiradoras; naquele ambiente de profunda prova. Você está lá para ser aprovado 
no teste, e, quando o Senhor ver que você está aprovado, Ele dirá: ‘Venha, você é 
a pessoa que eu quero; há algo mais para você; venha mais para cima’.  Permita 
que seja assim com o teu serviço.   

Aquilo tudo está focalizado nisto, que o Senhor quer mais um testemunho do 
que uma obra. Se colocarmos a obra no lugar do testemunho, teremos confusão. 
Estamos nesta terra para um testemunho, e isto é o porquê, até mesmo os maiores 
e mais usados servos, de o Senhor nunca permitir que a obra fique sem nova 
disciplina, novo sofrimento. Parece uma contradição. A obra parece necessitar do 
homem; ele não é capaz de fazê-la porque está atravessando tal prova e 
sofrimento. Que contradição! Mas o Senhor está mais interessado em ter uma 
medida espiritual no vaso do que ter um monte de obra feita.   

Que o Senhor nos ajude nisto, e nos dê graça para aceitá-lo. Sei que não é 
fácil, mas veja que o Senhor procura um candelabro todo de ouro, para levar um 
testemunho, não para ser um ornamento, uma peça para ser mostrada, algo que 
atrai atenção para si mesmo, mas um testemunho para o próprio Senhor. 

 
CAPÍTULO 5 – A CRUZ EM RELAÇÃO AO TESTEMUNHO 
Temos nos ocupado até aqui com uma reafirmação daquele testemunho 

para o qual nós cremos que o Senhor levantou esta instrumentalidade e este 
ministério desde o início, já há muitos anos atrás. Para nós, o propósito do Senhor 
no ministério e no instrumento corporativo o qual Ele reuniu nesta representação 
simbólica do candelabro todo de ouro, o qual tem sido a figura e símbolo através 
dos anos. Porém muitos têm vindo, e muitos têm ido, e não tem ficado sempre 
claro a todos os recém chegados o que exatamente é isto que tem permanecido 
entre nós; e, embora o ministério, em termos bem distintos, tem prosseguido, não 
tem sido aquilo que temos buscado, reunir todo conhecimento num pequeno 
espaço, para reapresentá-lo. O Senhor parece ter lançado sobre nós recentemente 
a necessidade disso. 

Dissemos anteriormente que há três principais aspectos do testemunho, 
representados por meio de três linhas de consideração a respeito do candelabro. O 
primeiro desses foi a plenitude de Cristo; o segundo, a Igreja como o vaso do 
testemunho do Senhor. Esses nós já temos considerado. Agora passamos ao 
terceiro _ que é a necessidade da Cruz como base de tudo.  



"Um candelabro todo de ouro." Antes de prosseguir adiante, penso que devo 
dizer aqui que a palavra impressa à margem é melhor do que aquela que está no 
texto.  Temos aqui ‘candelabro’, e também em outro lugar onde o simbolismo é 
usado, mas à margem está escrito  ‘lamparina.' ‘Lamparina’  realmente é melhor, 
porque um candelabro dá luz consumindo o seu próprio combustível,  enquanto a 
representação plena da  lamparina, como a temos em Zacarias, é um desenho da 
fonte viva e inesgotável da oliveira, algo muito melhor do que um candelabro (ou 
um castiçal de vela) que queima de si mesmo. Nós não estamos provendo de nós 
mesmos o combustível para o testemunho _ nem fomos chamados para fazer isto. 
O Espírito Santo é o combustível do testemunho; e quando ele vem para dar 
resistência, poder e real eficácia, há toda a diferença entre o que podemos suprir 
como velas, e o que Ele pode suprir. Alguém citou para um certo incansável 
trabalhador que ele não poderia queimar a vela em ambos as extremidades.  A 
resposta foi, naturalmente, Eu posso; apenas depende do comprimento da vela’!  
Pegue uma vela mais comprida, ela se extinguirá mais cedo ou mais tarde; mas a 
fonte viva, o Espírito de Deus, é inesgotável.  

 
A LAMPARINA CONSTITUÍDA SOBRE A BASE DA CRUZ 
Toda esta lamparina, ou candelabro, foi constituído sobre a base da morte e 

ressurreição de Cristo. É um fato muito impressionante. Como o candelabro traz 
isto em evidência! Se você abordasse o objeto real, como ele foi feito, de acordo 
com as instruções Divinas, e fechasse os seus olhos e pusesse a sua mão na base da 
haste central, do qual os braços saíam para ambos os lados, e, então, movesse a 
sua mão da base até em cima dessa haste central, num certo ponto você chegaria 
sobre algo _ o que é chamado aqui de  botão, e não poderia passar dali, aquilo lhe 
impediria;  o deslizar suave para cima seria obstruído. Encontramos algo, alguma 
coisa planejada para impedir o nosso progresso, que permanece em nosso caminho 
e nos desafia, algo que nos faz reavaliar o nosso movimento. Porém, havendo 
considerado isso, você continua se movendo para cima, após o botão, e sente algo 
mais. O que é?  Você sente uma curvatura.  Oh, esta é a forma de uma flor com as 
suas folhas abertas. E, tendo observado isso, você, então, descobre que esta flor é 
na verdade um copo, um receptáculo, um vaso, um reservatório. Após isso, você se 
move novamente. Vai mais adiante sem se deparar com  nada. Porém aqui a coisa 
se repete, a mesma coisa novamente _ um botão, uma flor e um copo. E em cima 
da haste você encontra essa coisa tripartida, não menos do que quatro vezes. 
Quatro vezes ele interrompe o seu progresso. Então você chega e sente os braços; 
há três em cada lado. Você pega o braço mais abaixo, examina-o, você chega uma 
obstrução tripartida semelhante; e, então, um pouco mais adiante, uma repetição 
disso, e então novamente outra repetição; e, sobre cada um dos seis braços, você 
encontrará isto repetido três vezes. Quatro vezes sobre a haste e três vezes sobre 
cada braço. O número preciso de ocorrências, a presença em tal plenitude disso, é 
algo de que você tem que tomar nota.  Não seria suficiente ter uma dessas coisas 
na própria base, lá no início, e, então, toda parte lisa seguir após isto? Não. Ela é 
repetida através de todo caminho. Todo o curso deste instrumento, este vaso de 
testemunho, é marcado por essas três coisas.   

 
A CRUZ – MORTE, RESSURREIÇÃO, PLENITUDE DE VIDA 
O que a maçaneta (observação do tradutor: em algumas versões traz 

‘botão’, em outras ‘maçaneta’ _ maçaneta se encaixa melhor) representaria, um 
impedimento, uma obstrução?  Você não apenas deixa de seguir adiante, você é 
preso. Não diz ele: ‘Aqui você deve prestar atenção em alguma coisa de 
importância. Aqui está a morte do Senhor Jesus, aqui está a Cruz no seu lado da 



morte _  aquilo que faz você refletir um pouco,  aquilo pelo qual você não pode 
passar sem considerar o seu significado solene.’  Você não pode passar pela Cruz 
sem considerá-la, você não pode passar por ela e ignorá-la. Quando o Senhor traz 
a Cruz para o seu caminho, você é levado a refletir, você tem que considerar 
aquilo em seu coração - o significado da morte do Senhor Jesus.   

Mas, então _ e graças a Deus _ no topo está a flor, e é uma flor de 
amêndoa. Você sabe que a amêndoa é o tipo da ressurreição. A flor da amêndoa 
_ nova vida, nova esperança, nova perspectiva, ressurreição; a flor da amêndoa _ 
uma nova estação começa, pois ela é a primeira a florescer na primavera. Ela 
chega primeiro, como o corredor número um de todas as demais flores, de tudo 
mais, e ela é profética. Ela diz que a ressurreição é chegada, um novo ano, uma 
nova primavera, uma nova plenitude. Aqui está a morte e a ressurreição.   

E, então, um copo. Aqui está um recipiente, um vaso. O que significa? 
Bem, certamente ele fala daquilo que contém o fruto da morte e ressurreição _ a 
nova vida. O Espírito, o Espírito de Vida.  "Agora, pois, (por causa da 
ressurreição) nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. 
Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte." 
(Rom. 8:1-2). Morte, ressurreição, e uma nova vida no vaso em todo lugar.   

E, então, acima de tudo, está a lamparina do testemunho, dando luz sobre 
a morte, a ressurreição e a vida do Espírito, mantendo-os sempre em vista, de 
modo que na luz que vem de cima você vê que o testemunho de Jesus se 
relaciona com a sua morte, que diz ‘NÃO’  a todo um reino; e à Sua ressurreição 
diz ‘SIM’  para um novo reino; e para o poder de uma nova vida, para viver 
naquele reino que Deus aceita; a luz de cima lança luz sobre isso.   

Quatro vezes nós o encontramos na haste _ e quatro é o número da criação. 
Se alguém está em Cristo, é uma nova criação.  (2 Cor. 5:17) – através da morte e 
da ressurreição. Em Cristo estão os galhos, o todo constituindo uma nova criação. 
Três vezes em cada galho (braço) nós o encontramos. Três é o número da 
plenitude Divina. Também é o número da morte e ressurreição.  "Assim como Jonas 
esteve três dias e três noites no ventre de uma baleia, assim o Filho do homem 
estará três dias e três noites no seio da terra”.  (Mat. 12:40). "Destruí este templo, 
e em três dias eu o erguerei”.  (João 2:19). "É agora o terceiro dia desde que essas 
coisas se sucederam”.  (Luc 24:21).  Três _ morte e ressurreição _ nascimento em 
todos os galhos daquele testemunho. Isto parece fantasioso? Você deve considerar 
o simbolismo bíblico. Essas coisas não são sem significado. Deus escreveu os 
pensamentos Divinos em toda a Sua criação. Assim, dizemos que o vaso do 
testemunho está constituído sobre o princípio da morte e ressurreição de Cristo.   

 
A CRUZ – UMA EXPERIÊNCIA PRODUZIDA NO INTERIOR 
Volte para o livro do Apocalipse, e em seu inicio somos apresentados a “um 

semelhante ao Filho do homem”   Que diz "Eu sou... aquele que vive; eis que 
estive morto, mas estou vivo para todo sempre" (Apoc. 1:18). E vemos os sete 
castiçais, e entre eles aquele que vive _ O testemunho de Jesus nos castiçais. E o 
testemunho é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus em cada castiçal, 
trabalhada dentro da própria substância desse vaso, em puro ouro.  Aqueles 
homens hábeis que foram chamados para fazer este candelabro _ você pode vê-los 
com suas ferramentas, suas ferramentas agudas e duras, martelando, cortando, 
trabalhando dolorosamente sobre o ouro, fazendo esses símbolos frequentemente 
repetidos. Não é algo muito forte dizer que se você e eu, e o povo do Senhor 
temos que de alguma maneira dar a Ele um vaso de tal testemunho, o testemunho 
de Jesus, ele será cortado em nós, será martelado e trabalhado em nós. É o 



resultado de uma profunda e dolorosa obra _ a morte e a ressurreição do Senhor 
Jesus.   

 
O TESTEMUNHO – A PRESENÇA DO CRISTO RESSURRETO  
Eu me pergunto se não foi este o real significado do desafio para as igrejas 

na Ásia. Quando tudo é dito sobre essas igrejas _ o que estava errado e o que 
estava certo com elas _ não estava o Senhor, afinal de contas, apenas trazendo-as 
de volta para o testemunho original? Quando a Igreja começou, como registrado 
nos primeiros capítulos do livro de Atos, a mensagem e a pregação apostólica não 
era muito mais do que de Jesus morto e ressuscitado; que Aquele que fora morto 
tinha ressuscitado; que Ele que fora crucificado, Deus o havia ressuscitado.   

Esta era a coisa que eles estavam dizendo por toda parte. Tudo foi 
construído sobre isso, tudo foi desenhado a partir disso, esta é a coisa básica _ 
Cristo crucificado e ressuscitado. Era isto que causava todos os problemas. Nada 
igual tinha jamais sido conhecido antes, era uma coisa que nunca se ouviu. Um 
homem crucificado _ não havia dúvida de que ele estar morto _ e, sem qualquer 
toque das mãos humanas ou intervenção de qualquer força física, aquela pessoa 
ressuscitou da morte e viveu!  A afirmação foi que Deus tinha feito aquilo, e, em 
fazendo aquilo, tinha declarado que tudo naquela pessoa ressuscitada estava de 
acordo com a Sua própria vontade. Deus não estava identificando a Si mesmo com 
algo que era apenas parcialmente de Si mesmo. Ele demonstrou o Seu poder na 
ressurreição porque a situação estava absolutamente de acordo com a Sua 
vontade. Jesus Cristo está absolutamente de acordo com a vontade de Deus _ todo 
de Deus. Este foi o testemunho que causou todo o problema; sim, tanto na terra 
como no inferno.   

Agora, por assim falar, no final da dispensação, o Senhor Ressurreto vem 
para a Igreja e a coloca sobre a primeira base.  Ele diria, com efeito: ‘Você tem 
muitas obras, há muitas coisas boas sobre você, também há alguma coisas más; 
mas, sejam elas boas ou más, a única pergunta é _ Está com você e dentro de você 
o poderoso impacto de Minha morte e ressurreição?  "Eu sou... o que vive; e estive 
morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos”. É este o testemunho que 
nasce _ não em palavra, mas em poder _ pela sua presença aqui nas nações? 
”Penso que é assim que o desafio para as igrejas pode ser verdadeiramente e 
corretamente resumido, desde o início até o final; como o fim corresponde com o 
início”. Esta é a base de tudo, e você não pode menosprezar isso. 

 
A IGREJA REPETIDAMENTE TRAZIDA DE VOLTA PARA A CRUZ 
Eu não penso que esteja exagerando a aplicação quando digo isto, uma 

vez que este candelabro, ou candeeiro (ou lamparina) tem em sua construção a 
constante repetição deste testemunho, a Igreja (e o indivíduo, o filho de Deus 
também) é repetidamente trazida de volta para a sua fundação e lembrada de 
que ela não pode esquecer disso. Você não vai longe na vida cristã afastando-se 
da  sua fundação, que é a cruz. A cruz, em ambos os seus lados _ morte e 
ressurreição _ está sempre presente na história da igreja. Você não pode 
caminhar como caminhava antes da cruz; como se você pudesse dizer que agora 
você deixou a cruz para trás, e que chegou a algo que está adiante da cruz. Não, 
jamais! A verdadeira história espiritual é que você será sempre levado para a 
cruz. Tem que haver uma aplicação fresca dela. A maçaneta (do candelabro) é 
encontrada e você não consegue passar adiante, para a vida da ressurreição e 
para a plenitude do copo (também figura do candelabro) até que permita que o 
significado da cruz toque tudo que deva ser tocado da velha criação; e isso irá 
acontecer sempre. É assim que acontece na história espiritual, e deve ser assim.   



 
A CRUZ, O CAMINHO PARA A PLENITUDE.  
Porém, na medida em que você prossegue _ e você percebe que está se 

movendo para cima o tempo todo, e, sendo um movimento para cima, é um 
movimento celestial _ você se aproxima da plenitude celestial, a plenitude da 
Sua glória; mais próximo daquilo que está no topo _ plenitude espiritual de luz, 
de testemunho. De glória. Vamos sempre lembrar de que a aplicação da Cruz do 
Senhor Jesus (seja ela feita inicialmente numa crise básica, ou posteriormente, 
em tempos diferentes para diferentes propósitos), jamais significa ser outra que 
não para uma plenitude maior.  Oh, não fique erroneamente obcecado com o 
aspecto de morte de cruz. Muitas pessoas estão tão ocupadas com sua morte e 
com a necessidade de morrerem que isto acaba sufocando a sua vida espiritual; 
você não encontra vida espiritual nessas pessoas porque estão muito ocupadas 
com a sua morte com Cristo. Embora o aspecto da morte seja necessário, ela é 
apenas o caminho para a flor da amêndoa, (simbolismo) e para o copo da 
plenitude maior, e é um movimento para cima, um movimento de ressurreição, 
em direção à plenitude espiritual.   

 
A CRUZ, O CAMINHO DA GLÓRIA DIVINA NA IGREJA. 
Naquilo que temos sucintamente dito está contido toda obra espiritual de 

Deus para garantir para Si mesmo um povo no qual não haja meramente um 
testemunho verbal dos fatos e da doutrina da morte e da ressurreição do Senhor 
Jesus, mas pelo Espírito, há uma chama viva, um poder vivo de testemunho, do 
que realmente aquela morte e ressurreição significa. Quando tudo já foi dito (e 
eu não vou acrescentar palavras e tentar trazer todo o conteúdo disso), então, o 
que isso significa, isso equivale a que? Apenas isso _ Deus quer mostrar que Ele é 
o Deus do impossível, o Deus dos milagres, o Deus que transcende a natureza. 
Como pode Ele fazer isso melhor? Ele pode fazer isso melhor trazendo-nos, por 
um lado, a conhecer a morte do Senhor Jesus Cristo para a nossa própria vida, 
para a nossa própria força, para os nossos próprios recursos, para as nossas 
próprias habilidades, para a nossa própria auto-suficiência, e tudo isso _  e 
acabar com tudo na morte, para que sejamos compelidos a dizer: ‘Eu não 
consigo seguir adiante, eu não posso fazer mais nada, cheguei ao fim’ _  e, 
então, descobri-Lo como o Deus de um novo início, um miraculoso novo começo, 
o Deus da ressurreição. O testemunho é _ ‘Se não fosse o Senhor, onde 
estaríamos? Isto não pode ser explicado de outra maneira senão que é o Senhor 
fazendo, este é o milagre da ressurreição de Deus. É Deus, e somente Deus’.  
Este é o testemunho de Jesus. Podemos dizer essas coisas, e provavelmente 
abraçá-las como verdade, mas, estamos nós preparados para que a Cruz remova 
todo o chão debaixo dos nossos pés, que nos traga repetidamente para um beco 
sem saída, que ponha fim a todos os nossos recursos, a toda esperança, como 
disse Paulo: ‘desesperamo-nos até da vida ...para que não confiássemos em nós 
mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos” (2 Cor. 1:8-9)? Você está 
preparado para aceitar isso como base de sua vida? Esta é a base da glória. Este 
é o testemunho. Você não pode produzir isto meramente por meio do ensino que 
recebe. Este é o perigo _ que possa haver alguém aceitando o ensino, mas não 
experimentar a vida e o seu poder.   

Como estamos terminando estas meditações, penso que seja necessário e 
correto nos ajoelharmos calmamente na presença do Senhor e ter uma 
compreensão, uma transação, com Ele, para que não tenhamos meramente um 
testemunho de palavras, de doutrinas, de informações, mas que possamos 



verdadeiramente corporificar o testemunho de Jesus no poder do Espírito Santo 
através da obra interior de Sua morte e ressurreição. 
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CAPÍTULO 1 - A ENCARNAÇÃO 
Ao começar estas meditações, deixe-me dizer uma pequena palavra de 

advertência. Nós não estamos apenas embarcando numa ‘linha de verdade’ _ um 
tema, um assunto. O fato é que não há ‘verdade’ fora do próprio Senhor Jesus, e a 
verdade está Nele, não sobre Ele.  Para uma correta apreensão, portanto, da 
verdade, um relacionamento pessoal com Ele na vida é essencial. Não podemos 
conhecer a Verdade exceto através da união com o Senhor Jesus de maneira viva. 
Isto por sua vez demanda a obra do Espírito Santo sobre e em nós, e  isto significa 
que devemos estar numa condição espiritual para entender e apreender a verdade,  
“como está a verdade em  Jesus” (Ef. 4:21). Nossa vida _ toda nossa vida _ nossa 
esperança, nossa salvação, nosso caminho, nossa segurança _ nosso tudo _ está 
centrado no próprio Senhor Jesus.  Não está centrado em algum aspecto ou 
interpretação da verdade: está centrado Nele mesmo. Tudo, portanto, é uma 
questão de conhecê-Lo, de ‘se ater ao pleno conhecimento do Filho de (Ef. 4:13); e 
o valor que o Senhor pode dizer para nós nas páginas que seguem dependerá 
inteiramente do nosso relacionamento vivo com Ele, que é a Verdade: a soma da 
Verdade, e o Poder da Verdade.   

  
INTRODUÇÃO 
Temos chamado essa série de estudos de ‘A Oitava Redenção’  A palavra 

‘oitava’ (do latim  octavus) significa ‘oitavo’, e em música significa o intervalo entre 
a primeira e a última das oito notas primárias que completam a escala musical, uma 
vez que cada oitava nota repete a primeira num nível mais alto, ou mais baixo. 
Poderíamos muito bem ter tomado como nosso título ‘O Arco Celeste da Redenção’, 
pois temos uma idéia muito similar aí, com as sete cores primárias, e, então, o 
número oito retornando ao número um.  Em tais ‘oitavas’, vemos uma série, ou 
fase, ou movimento, completo, e um novo começo; a série de sete nunca é referida 
como terminada em si mesma _ ela precisa do próximo para fazer a escala 
completa. Sabemos, se experimentarmos num instrumento, quão necessário é a 
‘oitava’ _ quão incompleta é o sete sem o oito.  

Esta característica de ‘sete mais um’ é peculiarmente uma marca do 
cristianismo.  O cristianismo está baseado no dia após o sábado, sobre o oitavo dia 
que se torna o primeiro dia da semana.  O judaísmo permanece na religião do 
sétimo dia; sabemos quão incompleta ela é, como ela parou e jamais  continuou,  
jamais se moveu para o oitavo dia como o primeiro. O cristianismo repousa sobre o 
oitavo dia, que se tornou o primeiro _ o final de uma fase da obra Divina e o começo 
de uma nova. A palavra ‘sábado’, contudo, não significa ‘sétimo’; significa 
‘repouso’. Sete fala de plenitude; oito significa que Deus começa novamente sobre 
algo que foi acabado. Seu novo início é a partir de algo terminado _ Deus prossegue 
da conclusão. Isto é cristianismo: ele repousa sobre algo terminado, e este algo 
terminado é o descanso de Deus, a satisfação de Deus. Ele começa tudo a partir 
desse ponto.  

Como você pode saber, as letras do alfabeto hebraico não são apenas 
símbolos para sons, mas também símbolos para numerais; isto é, cada letra possui 
um valor numérico.  E isto não é verdade somente na língua hebraica. O nome 
‘Jesus’, na forma grega, como usado no Novo Testamento, possui seis letras, cada 
letra tendo um valor numérico; e  quando todas essas letras são colocadas juntas 
com seus valores numéricos, elas somam 888. ‘Jesus’ = 888. Não estou tirando o 



máximo proveito disso, ou tentando ser fantasioso, mas penso que isto é 
impressionante _ Não penso que isto seja um acidente. Ele é o Homem do ‘oitavo 
dia’, aquele que foi adiante, tendo aperfeiçoado a obra da redenção. 

  
OITO ASPECTOS DA REDENÇÃO 
Agora, podemos dizer que a redenção possui oito notas ou aspectos 

primários.  Há, naturalmente, muitos aspectos subsidiários, mas há oito primárias. 
Elas são:  

1. A Encarnação 
2. A Vida Terrena 
3. A Cruz e a Ressurreição 
4. Os quarenta dias após a Ressurreição 
5. A Ascensão e a Glorificação 
6. O Advento do Espírito Santo 
7. O Nascimento, a Vocação e a Plenitude da Igreja  
8. A Próxima Vinda 
 

Dentro dessas tudo está reunido, e não há nada fora delas; elas completam a 
escala.  Você notará que a primeira e a oitava são as duas vindas. Em princípio, 
torna o círculo pleno ao primeiro: é a vinda do Senhor representando duas 
completudes. A primeira vinda, a encarnação, foi a plenitude de uma fase: “ A lei 
foi dada por Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo”.  (Jo 1:17); e não 
precisa ser enfatizado que a próxima vinda será como o término de uma fase. Porém 
cada uma é também o início de uma fase inteiramente nova.  “A hora vem, e agora 
é...”  disse o Senhor Jesus  (Jo. 4:23), introduzindo aquela nova fase, e nós de fato 
podemos agradecer a Deus que isto será verdade quando Ele retornar.  

 
Um outro pequeno ponto técnico, a propósito. A palavra hebraica para ‘sete’  
simplesmente significa ‘satisfação’, ou ‘completo’.  Precisamos muito comentar 
isto. Deus viu todas as coisas: elas eram ‘muito boas’ e Deus descansou em Sua 
satisfação, na plenitude da Sua obra. Mas a palavra hebraica para ‘oito’ é 
novamente uma palavra muito interessante.  Ela tem a sua origem a partir da raiz 
‘shammah’, que ocorre em um dos nomes do Senhor, ‘Jehovah-Shammah’ (Ez. 
48:35), significando  ‘o Senhor Super-abundante’, aquele que é Suficiente.  Assim, 
oito segue o sete. Sete significa completo, e, contudo o Senhor nunca para aí _ Ele é 
superabundante.  

 
Agora vamos abordar cada um desses diferentes aspectos _ essas oito ‘notas’ na 
escala da redenção _ com uma pergunta: a questão ‘Por quê?”“, e nós a aplicamos 
primeiro à Encarnação: Por que a Encarnação? Por que foi necessário que o Filho de 
Deus tomasse a forma humana e a natureza humana?   

  
POR QUE A ENCARNAÇÃO? 
Naturalmente, para responder isto completamente, temos a obrigação de 

considerar  todo o pensamento Divino e  a concepção na criação do homem. A 
concepção do homem na mente de Deus, a vocação e o destino do homem _ tudo 
isso representa  uma coisa muito importante na mente de Deus. Mas nós temos que 
permitir que isso venha a este ponto, a fim de nos levar mais adiante.  Podemos 
dizer _ e corretamente _  que a Bíblia é toda ela sobre Deus. Isto é verdade. 
Podemos dizer que a Bíblia é toda ela sobre o interesse de Deus em Seu Filho, e isto 
é totalmente verdade. Porém quando você se dá conta de ambos os fatos, você 
descobre que não pode separá-los do homem. A Bíblia é toda ela sobre o Filho de 



Deus _ sim, mas é sobre Deus e Seu relacionamento com o homem, e o 
relacionamento do homem com Ele.  Quando você disser tudo, você chega no 
homem. Não deveríamos ficar interessados num Deus remoto, fora do campo de vida 
humana. A verdade é que tudo tem que se focar aqui em baixo, no homem, e 
descobrimos que a Bíblia é o livro do interesse de Deus no homem. De alguma 
maneira os interesses de Deus estão inexplicavelmente relacionados com o homem _ 
sua vocação e seu destino. Tudo isto e o que isto implica será reunido no que iremos 
dizer sobre a encarnação.  
 
Por quê a encarnação? A resposta tem três lados. Primeiramente, por causa da 
redenção do homem. Segundo, por causa da reconstrução do homem. E terceiro, por 
causa da perfeição e da glorificação do homem.  

 
(1) POR CAUSA DA REDENÇÃO DO HOMEM 
Primeiramente, por causa da redenção do homem. A idéia comum sobre 

redenção está associada com o mercado de escravos _ ir ao mercado de escravos e 
comprar, redimir, aquilo que foi posto a venda. Existem, de fato, certos fragmentos 
da Escritura que dão esta idéia. “Vendido sob o pecado”  (Rom. 7:14) é uma frase 
escriturística, mas precisamos de algum esclarecimento para isso. Você diz que  
redenção significa a ‘compra’ de um homem em um mercado de escravos. Ele foi 
posto à venda. Verdade; mas quem o pôs a venda?  Até que você examine esta 
questão e  responda, você não terá o significado de redenção. Quem o pos à venda? 
E se vendeu a si mesmo?  Isto coloca um novo aspecto sobre as coisas. Falamos de 
um homem ‘vendendo a si mesmo para o Diabo’. Mas como ele fez isto? Bem, ele 
não se vendeu objetivamente,  como quem vende alguns bens, alguma coisa, algum 
objeto,  para alguém. Ele se vendeu a si mesmo subjetivamente _  ele se vendeu em 
sua alma. Ele realmente vendeu a sua alma ao Diabo.  

 
Mas o que aconteceu exatamente?  Vamos colocar da seguinte forma: Houve um dia  
quando alguém bateu, e ele abriu a porta; e aquele alguém começou a falar, e  para 
falar traiçoeiramente,  usando uma bonita linguagem, e vestido em termos bem 
atraentes; e, ao invés de  bater a porta na cara daquele visitante, ele abriu um 
pouquinho a porta e escutou. Lembre-se _  este é sempre o primeiro passo para a 
escravidão, este é o primeiro movimento em direção a uma situação que exige 
redenção _ ouvir ao Diabo, e não reagir imediatamente com a pergunta: É esta a 
verdade de Deus, ou isto é falso para com Deus? É Deus uma pessoa como essa, ou 
Ele é diferente disso?  Se todo cristão reagisse desta forma às sugestões e 
insinuações de Satanás, que situação diferente iria ocorrer na vida de muitos 
cristãos!  Há muitos que estão em terrível escravidão porque eles ouviram e abriram 
a porta; nunca se confrontaram com esta questão: Você realmente acredita que 
Deus é um Deus como este?  Deixe-me exortá-lo a tomar esta questão ao seu 
problema atual _  situações e condições, acusações e condenações que o inimigo 
está sempre tentando lançar sobre você, a fim de levá-lo  para a escravidão _ e 
dizer: Deus é realmente assim?  

 
A RAIZ DO PECADO: INCREDULIDADE  
Quando o homem abre a porta de sua alma e ouve ao inimigo, ele abriu a si 

mesmo para a incredulidade. E lembre-se _  a incredulidade é a raiz do pecado.  
Fiquemos bem certos sobre isto. Pode haver motivos por trás, mas a raiz do pecado 
é a incredulidade.  É uma coisa que Deus não irá ter, uma coisa que põe Deus para 
trás, que o desprende. Quando há qualquer incredulidade, Deus fica pra trás; 
enquanto isto persiste, a brecha aumenta. Deus jamais irá se engajar onde exista 



incredulidade. Isto parece elementar?  Isto é algo que nos persegue até o fim. Esta 
questão de fé em Deus é a base da nossa educação. Que seja dito que a medida na 
qual Deus não se compromete a Si mesmo, ou se compromete, é a medida da nossa 
fé. Quando o homem abre a porta para a incredulidade, Satanás põe o seu pé para 
dentro, diretamente para a alma do homem, e  nunca o tira dali. Ele mantém aquela 
pegada na alma do homem a partir de então. De modo que agora a alma do homem, 
como ele é por natureza, fica ligada com os poderes do mal, e a força dessa ligação 
é a incredulidade. Até que esta incredulidade seja totalmente quebrada, 
despedaçada, a união entre o homem natural e Satanás continua.  

 
A redenção, ou reivindicação, começa com a fé: isto é o que poderíamos chamar de  
evangelho simples. A fé é o começo exato da redenção. Mas a fé é também a base 
da redenção contínua, contínua reconquista ou reivindicação. A redenção, embora 
em Cristo esteja completa e perfeita, é algo  que prossegue: nós estamos 
‘recebendo o fim da fé, a salvação da nossa alma’ (1 Pe. 1:9). Esta questão 
prossegue continuamente; é progressivo. Embora final na obra de Cristo,  ela 
começa em nós com o primeiro exercício de fé _   crer em Deus _  e prosseguir nesta 
base até o fim. Quão verdadeiro isto é, quando falhamos em crer em Deus, cessamos 
de crer em Deus, e temos questões sobre Deus, imediatamente entramos em algum 
tipo de escravidão; Satanás obtém certo apoio, ou consegue algum ganho. 
Imediatamente alguma dúvida sobre o Senhor entra, e nos encontramos 
imediatamente presos; e a única maneira de se livrar é uma reconquista da fé em 
Deus novamente.  

 
Agora, devido a sua incredulidade, Adão trouxe e estabeleceu para toda a raça 
humana um elo da alma com os poderes do mal. E esta é a natureza da escravidão. 
Ele é vendido para um outro. Isto coloca o fundamento  para um real e  verdadeiro 
significado da redenção.  Por que a encarnação/  ‘Um último Adão chegou para a 
luta e para o resgate’: um outro Homem chegou para redimir o homem. Mas oh, 
veremos, enquanto prosseguimos,  que isto não foi mera atividade objetiva _  não 
foi apenas as coisas que Ele fez.  Ele era, em Seu mais íntimo Ser, o Redentor. 
Deixe-me colocar isto de outra forma: Ele era a redenção. Ele não apenas fez algo, 
mas Ele era aquilo. Isto irá ficar mais claro logo adiante. Porém aqui vemos a 
necessidade de um Homem que viesse para resgatar: um Homem que, devido a Sua 
não implicação pessoal na herança do pecado de Adão, possui uma vantagem clara e 
única. A encarnação foi para providenciar redenção para o homem em um Homem, e 
não apenas para o homem por meio de um Homem. Espero que você entenda o 
significado disso. É uma coisa tremenda ver não apenas o que Jesus fez, mas o que 
Ele era para resolver a situação.  

  
(2) PARA A RE-CONSTITUIÇÃO DO HOMEM 
Pelo ato de Adão, como vimos, o homem se tornou desordenado em sua 

constituição íntima, desarranjado, quebrado, um outro tipo de ser diferente daquilo 
que Deus o tinha feito e tinha intencionado que ele fosse. Ele foi roubado, e por 
causa disso deficiente; enganado, e por isso defraudado. Ele perdeu aquilo que tinha 
_ sua inocência. Ele perdeu aquilo que Deus queria que ele tivesse, e já tinha 
providenciado para ele, na base da fé em Si mesmo. Ele se tornou um ser culpado. 
Lendo atrás com nossa Bíblia em nossas mãos, e a revelação plena da Escritura, 
somos  agora capazes de entender o que o homem era pra ter. Tudo se torna claro 
agora. Ele era pra ter duas coisas.  

 
Primeiro, ele era pra ter o Espírito de Deus habitando dentro dele. Ele era pra ser o 



templo de Deus. Toda Escritura agora torna isto perfeitamente claro, que esta era a 
intenção inicial de Deus, que Ele pudesse habitar no homem, que o Espírito de Deus 
pudesse residir dentro dele. Segundo, ele era pra ter dentro dele  aquilo que é agora 
chamado no Novo Testamento “Vida Eterna” _ a vida que não acaba, a Vida Divina, 
a Vida não criada. Porém ele perdeu a vontade de Deus em ambos os aspectos. A 
encarnação teve o propósito expresso de gerar  uma ‘nova criação’ de homem, onde 
aquelas duas coisas pudesse se tornar realidade: o homem agora habitado pelo 
Espírito de Deus; o homem possuindo a Vida Eterna.  Esta é a resposta à pergunta: 
Por que a encarnação?  E deixe-me repetir que o Senhor Jesus não apenas  efetuou 
isto: Ele próprio foi o primeiro desta ordem, para gerar uma outra raça dessa 
espécie. 

  
(3) PARA O APERFEIÇOAMENTO E A GLORIFICAÇÃO DO HOMEM  
E finalmente, a perfeição e a glorificação do homem. Naturalmente, estas 

duas coisas são claramente vistas em Jesus, o Filho do Homem. Algumas das coisas 
mais sérias da Palavra de Deus são ditas nesta conexão. “Embora fosse Filho, 
contudo aprendeu a obediência por aquilo que sofreu”. (Heb. 5:8). “Ele foi 
aperfeiçoado através dos sofrimentos.” (Heb. 2:10). Não iremos parar com esta 
teologia ou doutrina. Podemos focá-la em uma palavra que já temos usado e 
sublinhado. Como foi Ele aperfeiçoado, ou tornado completo?  

 
Penso em fé. Ele, como homem, aceitou voluntariamente uma base de fé _ para 
viver Sua vida sobre o princípio da fé em Deus, Seu Pai. E foi em relação a isto que 
cada prova e teste, e provação teve seu significado _ para ver se por algum meio o 
inimigo podia enredar o último Adão, como fez com o primeiro. Ele teve êxito com a 
primeira raça em apenas um ponto, e este ponto foi a incredulidade.  Uma manobra 
tão bem sucedida poderia levá-lo a crer que não havia melhor.   ‘Isto é o que produz 
o resultado - este é o ponto sobre o qual focalizar’, podemos quase ouvi-lo dizer.  
Isto abre a vida do Senhor Jesus muito mais plenamente e claramente para 
reconhecer que o foco principal de todas as Suas provas, testes e assaltos satânicos, 
cada coisa inimaginável que estava trabalhando contra Ele _ e nós de modo algum 
temos a história toda _ tinha como seu objeto a insinuação de alguma questão sobre 
Seu Pai. O inimigo sabia que a devastação de uma nova criação poderia ser trazida 
sobre esta questão. E ele sabe isto hoje, em relação a você e a mim. Então, o Filho 
do Homem aperfeiçoado pelos sofrimentos. De que forma? Quais foram os Seus 
sofrimentos? Não me refiro aos Seus sofrimentos físicos. Seus sofrimentos físicos não 
foram outra coisa senão o inimigo tentando atingir a Sua alma. O verdadeiro 
sofrimento que o Filho de Deus, o Filho do Homem, conheceu foi esta constante e 
persistente pressão investida de todo lado, os esforços incessantes do inimigo em se 
posicionar entre Jesus e Seu Pai. Esta foi a essência de Sua agonia suprema quando 
gritou: ‘Por que me abandonaste’.  Eu não creio, e acho que você também não crê, 
que aquele grito de Jesus no jardim _ “Se for possível, afasta de mim este cálice” _ 
foi um clamor de um Homem que não estava preparado para morrer, até mesmo  o 
tipo de morte que ele estava para enfrentar. Este tipo de coisa tem, naturalmente, 
dado lugar para uma doutrina e uma teologia  extremamente falsa.  Jesus sabia o 
que Ele tinha que enfrentar ao ser feito pecado: sabia da última e terrível questão 
posta naquele momento, quando a face do Pai iria se retirar dele, e Ele seria 
abandonado, como a cabra expulsa para o deserto, sozinho, _ abandonado por Deus 
naquele terrível momento. Este foi o ponto do Seu sofrimento, e este foi a soma do 
Seu sofrimento.  

 
Porém, através de tudo isto, através de todos os sofrimentos, Ele foi tornado 



perfeito _  perfeito na fé. Que significado isto dá a palavras tais como essas, tão 
familiares a nós, e usadas tão superficialmente: “A vida que agora vivo na carne, 
vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a Si mesmo se entregou por 
mim”. (Gal. 2:20, A.V.). Que fé para se viver por ela!  Se somente esta fé pudesse 
ser transmitida para nós _ se somente esta fé pudesse estar em nós no poder do 
Espírito Santo! Então poderíamos enfrentar tudo.  “Eu vivo pela fé do Filho de Deus” 
— provado até o último grau, e triunfante. Fico feliz que o final da história não ficou 
sobre a nota do abandono de Deus, mas sobre a nota do triunfo: “Pai, em Tuas mãos 
entrego o meu espírito”. Está tudo consumado _ É vitória!  Esta é a fé aperfeiçoada 
através do sofrimento, e tornada completa pela obediência _  pois a obediência é 
sempre a prova da fé. Não existe tal coisa de fé sem obediência. 

  
POR QUE A TRANSFIGURAÇÃO 
Neste ponto poderíamos colocar uma questão extra: Por que a transfiguração? 

A transfiguração representou o fim de Seu próprio curso, o final do Seu próprio 
caminho. Ele tinha viajado pela estrada da provação, a estrada da absoluta 
consagração ao Seu Pai. Em relação a Ele, pessoalmente, Ele não tinha mais que 
avançar. Tinha sido obediente _ aquilo foi o fim da estrada para Ele.  A partir daí a 
glória podia vir, então. Para Ele há glória _ a transfiguração: um Homem que tinha 
andado todo caminho com Deus em obediência de fé foi glorificado. Porém, quanto 
ao resto, isto é para nós _ esta é a nossa parte. Ele veio da glória, e, ‘pelo gozo que 
lhe estava proposto, suportou a cruz’ (Heb. 12:2). Ele tomou o nosso lugar, a fim de 
nos levar para o Seu lugar _ para a glória _ “muitos filhos à glória” (Heb. 2:10), e Ele 
por isso foi tornado ‘perfeito através do sofrimento’. Um Homem glorificado, 
através da fé, para o homem _ nada separado de nós.  

 
Sua glorificação, como veremos mais tarde, é uma parte da redenção. É uma parte 
da re-constituição; e por isso, uma vez que a redenção e a re-constituição são para 
nós em Cristo, a glorificação também é para nós Nele.  ‘Glorificados juntamente 
com Ele’ (Rom. 8:17). Ele foi capaz de dizer no final: ‘Pai, tenho glorificado a Ti 
sobre a terra’; e por isso Ele também podia falar: ‘Pai, glorifica-Me... com a glória 
que Eu tinha contigo antes da fundação do mundo’  (Jo. 17:4–5). O ponto é que aqui 
sobre esta terra o Senhor Jesus viveu uma vida de fé, e foi absolutamente 
dependente do Pai para tudo, como você e eu somos.  Ele teve uma vida de fé tão 
absoluta como jamais foi exigido de nós. E sobre esta base, como Homem, Ele 
caminhou em tal satisfação a Deus que pode ser glorificado. Mas lembre-se, a 
encarnação não foi para Ele mesmo: foi para nós, e tudo o que estava ligado à 
encarnação foi para nós. É nossa redenção, nossa re-constituição e nossa 
glorificação através do aperfeiçoamento Dele. 

  
O QUE CRISTO É PARA NÓS 
Agora, tudo isto lança o fundamento para o crer  — é uma pena que não 

tenhamos a tradução exata — ‘crer no, ou em Jesus’. Apenas dizer: “Crer no Senhor 
Jesus Cristo”, é insuficiente; deixa muito a desejar. Isto é posicional: indica uma 
mudança de posição, um movimento: ‘Crer no Senhor Jesus Cristo. ’ Realmente 
significa isto: que há na fé verdadeira algo que O faz, por assim dizer, em nós 
mesmos, e nós mesmos dentro Dele. Não me compreenda mal: Não estou falando 
sobre a Deidade _ estou falando sobre o Filho do Homem. Há algo de profunda 
significância espiritual nesta palavra na Tabela do Senhor: “Meu corpo, que é por 
vós”. Rejeitando as idéias erradas e extremadas associadas com a 
transubstanciação, e tudo mais, atrás disso existe algo deixado para a dispensação 
para reconhecer, até que Ele venha. Atrás disso existe este princípio: aquela 



apropriação da fé do Senhor Jesus faz em nós o que Ele é. Fomos redimidos pela fé 
Nele.  Fomos re-constituídos pela fé Nele. Fomos aperfeiçoados pela fé Nele. 
Estamos glorificados Nele pela fé. Mas isto não é apenas objetivo _ é uma questão 
de tomarmos a posição que tudo o que é verdade para Ele é verdade para nós.  
 
Quão impossível é explicar! Mas você e eu temos que aprender o que isto realmente 
significa tomar a nossa posição, em fé, em relação aquilo que Jesus Cristo é _ 
porque, então, algo acontece. Os nossos problemas surgem do permanecer no 
terreno do que somos, ou sobre aparências ou argumentos _ algo objetivo _ ao invés 
de assumir nossa posição  sobre o terreno de que o Filho de Deus se fez carne, não 
apenas para  realizar, mas para Ele mesmo ser a minha redenção. E por fé Nele há 
redenção. Ele veio para ser a minha re-constituição: e, pela fé Nele, através da ação 
do Espírito Santo, algo acontece, e eu sou re-constituído. Ele veio para ser a minha 
perfeição: e pela fé Nele o Espírito Santo realiza  a obra da minha perfeição. Ele 
veio para ser a minha glorificação: e a fé dá ao Espírito Santo o requisito, essencial, 
indispensável campo para nos levar para a glória de Cristo, para sermos juntamente 
glorificados com Ele.  
 
Até crermos, e crer no Senhor Jesus, o Espírito Santo permanece imóvel. Você pode 
talvez enganar a você mesmo, mas você não pode enganar o Espírito Santo. Você 
não pode ter um pé em um terreno e o outro pé em um outro terreno. Se você tiver 
um pé naquilo que você é, e o outro pé _ você pensa _ no que Cristo é, você é uma 
pessoa dividida. O Espírito Santo não se engaja: Ele fica imóvel e espera. Ele diz: 
Ponha ambos os pés sobre Cristo, e, então, irei começar a fazer algo.  

  
CAPÍTULO 2 - A VIDA TERRENA DO SENHOR JESUS CRISTO  
Quando perguntamos: Por que a vida terrena do Senhor Jesus?  — é claro que 

esta questão implica e contém dentro de si mesma outras questões. Por exemplo: 
Por que foi necessário que Ele estivesse aqui por trinta e três anos? Novamente: Por 
que foi necessário que a maior parte do tempo fosse gasta numa vida privada, e, até 
onde sabemos, em segredo? Tentaremos responder essas e outras perguntas 
subsidiárias, até certo ponto, na medida em que prosseguimos.  
 
Muito tem sido feito da vida terrena de Cristo _ usualmente para o propósito de 
mostrar que havia uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, e quão boa pessoa, e quão 
grande mestre Ele foi, muito mais do que os outros mestres; ou pelo menos para 
mostrar que Ele era mais do que um mero homem.  Pode haver outros propósitos em 
se escreverem livros sobre a vida de Jesus, porém, isto geralmente compreende 
usualmente o objeto. Naturalmente, vendo que Jesus se tornou uma grande figura 
histórica mundial, é interessante saber onde Ele nasceu, onde e como Ele foi criado, 
por onde Ele andou na terra, o que Ele ensinava, os milagres que Ele fazia, e assim 
por diante. Tudo isto fornece material para uma grande discussão e controvérsia. Os 
milagres forneceram muito alimento para os psicólogos, e seu ensino para os 
teólogos e doutrinadores. Mas, quando você disser e escrever tudo que podia  sobre 
essas questões, você pode não ter avançado muito além do que  história humana. A 
história humana, como tal, apela muito para a emoção, para a imaginação, mas ela 
não muda o caráter. Não importa quão fascinante, impressionante e comovente ela 
possa ser, se você apenas deixá-la lá, terá  obtido muito pouco do significado real da 
vida terrena do Senhor Jesus.  

 
A vida terrena de nosso Senhor não foi para essas intenções. O registro de Sua vida 
não foi meramente para nos fornecer uma data e uma informação e uma matéria 



interessante sobre certo homem _ embora grande e maravilhosa _ que viveu há 
muito tempo atrás, em tal e tal parte do mundo, e disse e fez tal e tal coisa. Ele 
não veio para isso. Ele não esteve aqui para trinta e poucos anos, absolutamente. 
Sua vida foi para mostrar _ não meramente que Ele era, em muitos aspectos, 
diferente dos outros homens, mas que Ele era uma ordem diferente de raça humana 
em relação ao resto. Até que você tenha reconhecido isto claramente, você não 
encontrou a chave para a vida terrena do Senhor Jesus. Ele encontrou alguns dos 
melhores tipos de homens de Seus dias, mas entre Ele e eles havia um grande 
abismo _ não havia passagem de um lado para o outro. 

   
UMA DIFERENTE ORDEM DE RAÇA HUMANA  
Jesus foi um mistério.  Ele não foi apenas misterioso _ Ele foi um mistério.  

Ele não foi apenas mal compreendido. Tanto tem sido falado sobre Ele, ‘Ele foi um 
homem completamente mal compreendido’. Não, Ele não foi apenas mal 
compreendido _ Ele era uma pessoa não compreendida, e isto é muito diferente.  
Jesus não se conformava com nenhum dos princípios e métodos que regulam este 
mundo. Ele não fazia o que se esperava que Ele fizesse, tanto por parte do mundo 
como por parte dos seus amigos. Muitas vezes Ele frustrava tais expectativas: Ele 
não cumpria o esperado porque lhe era pedido, ou porque era isso que se esperava 
Dele. Ele colocava uma brecha entre a expectativa e tudo o que Ele fazia. E dentro 
dessa brecha você pode colocar esta singularidade que havia sobre Ele, como uma 
ordem de Homem _ Sua ‘diferença’ dos demais homens.  Se você tentar adaptá-lo, 
tentar fazer dEle uma parte da ordem humana estabelecida, tentar mostrar como 
Ele fazia isto e aquilo, numa forma agradável, simplesmente porque Ele era tão 
amável, você perdeu totalmente o ponto.  

 
Por que, por exemplo, quando surgiu aquela situação embaraçosa no casamento em 
Caná da Galiléia, tendo sido levado a Ele como Sua oportunidade, recusou Ele aquilo 
como algo que soava bastante repulsivo? Em relação à expectativa do povo, nada 
mais podia ter acontecido.  E nós encontramos o mesmo tipo de coisa repetida em 
outras situações.  Ele não fazia o que as pessoas esperavam que Ele fizesse _ Ele 
muito frequentemente fazia aquilo que elas jamais esperavam que Ele fizesse. Ele 
fazia o inesperado _ tomava as pessoas, não somente em completa surpresa, mas 
levava-as aos seus limites. Elas simplesmente não podiam segui-Lo em algumas das 
coisas que Ele fazia. Ele não ia onde as pessoas esperavam que Ele fosse, 
conformando-se assim aos seus programas.  E ele certamente não falava o que elas 
esperavam que Ele falasse _ muito longe disso. Pelo contrário, Ele dizia muitas 
coisas inesperadas _ coisas difíceis, chocantes, que ofendiam.  

 
Agora, Jesus não era apenas um ser diferente, um ser singular. Há pessoas que se 
comportam desta maneira, porém em terrenos totalmente diferentes. Elas apenas 
tentam ser singulares, excepcionais, diferentes, fazer o inesperado, serem 
complicadas. Conheci um homem cristão, há alguns anos atrás, que ganhou um 
grande nome neste mundo, e que, devido à importância tremenda que se tinha dado 
a ele, desenvolveu uma ultra consciência de si mesmo. Numa ocasião, estava 
conversando com ele no jardim, e, após um pouco de tempo, sugeri que 
entrássemos em casa. Tomei-o pelos braços, e ele instantaneamente se endireitou, 
ofereceu resistência com os seus calcanhares e se recusou totalmente a sair do 
lugar!  ‘Bem!’ Pensei eu, ‘o que é isto?’ Tive que esperar um minuto ou dois _ 
evidentemente até que ele tivesse se convencido a si mesmo que deveria se mover _ 
e, então, relaxou e caminhamos juntos _ porém não de braços dados! Tinha 
aprendido minha lição.  Vim a saber que ele tinha adotado isso como um estilo: que 



ele jamais permitiria ser influenciado, ou afetado, ou conduzido, ou de alguma 
maneira movido, por um outro ser humano. Ele havia chegado numa ‘ultra’ posição 
na qual nem  mesmo caminharia de braços dados com um irmão cristão, a não ser 
que o Senhor lhe mandasse!  Enfim, naturalmente, isto se transformou num 
complexo muito sério. Mas você entende o que eu estou querendo dizer. É possível 
agir desta maneira numa base totalmente falsa.  

 
Jesus não agia assim. Pode ter parecido que Ele se comportava assim algumas vezes, 
mas não era sobre aquela mesma base.  Precisamos ser muito claros sobre isto _ 
esta maneira estranha e desconhecida Dele, muitas vezes perplexa e mistificada, 
que desapontava algumas vezes, e outras vezes até mesmo aborrecia e provocava 
ira. Mas esses são fatos; são características claramente reconhecidas da vida terrena 
do Senhor Jesus.  Essas características não eram da ordem que eu falei _ uma 
consciência ultra, um ficar distante deliberado, tentando ser diferente dos demais, 
vestir uma jaqueta apertada, dura e inflexível. Não havia nada disso sobre Ele. 
Temos que explicar isto, para não haver má compreensão. Lá está Ele, um Homem 
desconhecido. 

  
O LADO NEGATIVO - `CIRCUNCISÃO NO CORAÇÃO´  
Aqui, então, estava um homem _ com ‘M’ maiúsculo  — vivendo uma vida 

humana numa base diferente daquela dos demais homens.  Havia um aspecto 
negativo e positivo daquele fato.  O aspecto negativo era este: Ele era, se eu puder 
trazer na expressão aqui, ‘circuncidado no coração’. Isto é, Ele era totalmente 
separado de qualquer princípio particular, em Sua mente, coração e vontade. Ele 
não usaria a Sua mente, ou pensamentos, ou faria algum julgamento, baseado em 
qualquer princípio particular de qualquer ordem. Nem tinha Ele qualquer espaço 
particular em Seus sentimentos ou em Sua vontade. Aqui está um Homem que possui 
uma alma _ uma mente, um coração e uma vontade _ que fazia dele um verdadeiro 
ser humano, mas em cuja alma  a vontade própria tinha sido posta completamente 
de lado.  

 
Você não pode fazê-lo agir ao longo de qualquer linha ordinária da razão humana, 
não importa quão boa e correta ela possa parecer.  ‘Eles não têm vinho _ por 
isso...’  Surge um argumento, uma razão. ‘Por isso’ ... isto e aquilo e qualquer outra 
coisa, constituindo um caso muito bom para Ele intervir e fazer alguma coisa. 
Poderia ser argumentado de quase todo ponto de vista como sendo uma coisa que 
Ele deveria fazer: do ponto de vista do homem, do ponto de vista da vindicação de 
Sua missão, o estabelecimento de Sua Pessoa Divina. Sim, você pode argüir isto de 
todo e qualquer ponto de vista, mas ele não se move sobre uma mente que está 
influenciada por qualquer tipo de argumento. Sua  única consideração é:  Meu Pai 
deseja isto? E: Meu Pai deseja isto agora? E: Meu Pai deseja isto desta maneira? 
Estas são as coisas que influenciam Sua mente e Seu coração, e Sua vontade, e Sua 
alma. Até que Ele esteja certo a respeito disso, nada neste mundo ou nesta terra, 
nenhum argumento ou apelo, ou caso, irá fazê-lo mover. Pois Ele está fazendo algo, 
e nós iremos ver presentemente o que é isto que ele está fazendo.  

 
Disse que Ele era totalmente ‘circunciso de coração’. Esta é uma frase bíblica  (veja 
Rom. 2:29). Precisamos compreender o significado disso. Significa que no coração 
ocorreu  uma divisão absoluta entre duas coisas. Se preferir, pode substituir ‘alma’ 
por ‘coração’; é a parte mais íntima do homem. Algo foi feito Nele, interiormente, e 
Ele se manteve firme neste terreno até o fim. Foi sobre este terreno, de uma forma 
ou de outra, que as batalhas mais terríveis de Sua vida foram travadas.  Algumas 



vezes a investida vinha por meio de um amigo e discípulo mais íntimo: “Senhor, tem 
compaixão de ti; de modo nenhum te acontecerá isso.” “Para trás de Mim, Satanás, 
pois só cogitas das coisas que são dos homens” (Mat. 16:22–23). ‘Sua perspectiva é 
aquela de homens _ meramente no nível de homens.  Eu não pertenço a este 
terreno dos homens no qual você se move. Outros homens podem ouvir o seu 
argumento, serem influenciados, persuadidos; mas quanto a Mim _ não!’ E assim é 
até o fim: Ele firmemente manteve-se apegado àquele terreno _ o terreno do qual 
nos contentaremos em chamar de o terreno da circuncisão interior do coração.  
 
Isto, como tenho dito, foi o foco principal do esforço persistente de Satanás: a 
razão, o argumento, quanto ao por que Ele deveria, ou não deveria, fazer certas 
coisas. É uma questão de argumento, algumas vezes o argumento da absoluta 
necessidade.  ‘O seu corpo precisa de pão, ou você irá morrer. A necessidade exige 
que você transforme estas pedras em pães’.  Assim dizem muitos homens, porém 
não o Filho Divino de Deus, não o Filho do Homem.  Jesus repudiou este argumento 
absolutamente.  
 
Sim, o ponto focal de Satanás de cada ataque estava justamente aí _ tentar fazer 
com que Ele fizesse, agisse, se movesse, decidisse, de acordo com os padrões 
humanos, ser influenciado pelos ditames ordinários da vida humana como você 
conhece; e Ele se negou. Sendo este o ponto focal de todos os ataques e esforços 
satânicos,  este foi o campo de Sua absoluta vitória sobre Satanás e sobre o mundo. 
“O príncipe deste mundo se aproxima: ele nada tem em Mim” (Jo 14:30). O que 
satanás procurava? — a independência. Se tão somente  ele pudesse conseguir isso, 
se tão somente ele pudesse colocar isto em ação, através da mente, do coração ou 
da vontade, a mesma coisa aconteceria ao último Adão como aconteceu com o 
primeiro, e o reino passaria novamente para as mãos do Diabo. Mas ele encontrou 
um tipo diferente de Homem, que não vinha a ele naquele mesmo terreno 
absolutamente.  Jesus não apenas disse, ‘O Diabo está vindo até Mim..., ‘Satanás se 
aproxima de Mim...’ ; Ele disse: “O príncipe deste mundo se aproxima” _  
implicando todo o princípio deste mundo, como o reino de Satanás; o princípio 
particular do príncipe deste mundo. Mas _ “ele nada tem em Mim”. 

  
LADO POSITIVO: COMPROMISSANDO COM A VONTADE DO PAI 
Aquele, então, é o lado negativo. O aspecto positivo era que Ele estava 

absolutamente compromissado com a vontade de Seu Pai. Ele não estava apenas se 
negando, resistindo, reprimindo, suprimindo, pondo de lado. O motivo disso tudo 
era o Seu absoluto cometimento com a vontade do Pai. A vontade do Pai era a coisa 
dominante, a realidade mais positiva em Sua vida, do início ao fim. E a vontade do 
Pai prevalecia em cada detalhe, da forma mais meticulosa. Isto estava estabelecido 
em toda a Sua vida sobre a terra. 

Foi estabelecido inicialmente nos primeiros trinta anos, do qual chamamos de 
Sua vida particular. Aqueles trinta anos também estavam divididos em dois. Você 
percebe esta divisão no evangelho de Lucas, capítulo 2.  Primeiro, de Sua dedicação 
no Templo até Ele alcançar a idade de doze anos: isto é o que é dito  “E a criança 
crescia, e se fortalecia, cheio de sabedoria; e a graça de Deus estava sobre Ele” (v. 
40). Então, da idade dos doze anos em diante: “E Jesus crescia em sabedoria e 
estatura, e em graça para com Deus e com os homens.” (v. 52). 

Não iremos agora parar para analisar isto. É assunto para uma análise, que é 
muito proveitosa, se você procurar fazê-la.  Você vê as áreas em que este progresso 
foi feito _ física, mental e espiritual; e sobre tudo, o veredicto é: a graça de Deus. A 
graça de Deus, a Divina aprovação, a Divina satisfação, estava sobre a Sua vida. Ele 



crescia diante do Senhor como alguém agradável. Por quê?  “Não sabeis que me 
convém tratar dos negócios de meu Pai?”— ou, se preferir a tradução alternativa, 
“Que Eu devo estar na casa do Meu Pai?”  (v. 49). Seja o que for que isto 
significasse, certamente significou uma consciência do Pai acima do relacionamento 
ordinário, natural. Observe que isto está colocado bem no meio de algo que causava 
bastante dor de coração e perplexidade a Seus pais na carne. 

Sim, havia um absoluto compromisso com a vontade de Seu Pai, e isto foi 
estabelecido por trinta anos na vida ordinária, comum. Penso que isto é uma coisa 
tremenda. Por que houve trinta anos em silêncio e em segredo, até onde sabemos? 
Temos tão pouca luz sobre isso. Por quê?  Simplesmente pela mesma razão. Se você 
quer a explicação, vá ao Velho Testamento. Você se lembra que os levitas iniciaram 
o serviço deles à idade dos trinta anos. Lucas nos fala sobre Jesus iniciando o Seu 
ministério: “Jesus... quando Ele começou... tinha cerca de trinta anos...” (Luc 
3:23). O Senhor Jesus era, em tipo, um Levita, embora viesse da tribo de Judá. 
(Compare Heb. 7:13–14). Mas a entrada oficial de um levita no ministério à idade de 
trinta anos jamais era vacilante, indecisa. Havia uma história lançada por detrás 
disto. A história do levita, a vida do levita, o comportamento do levita. E, embora 
não tenhamos nada que faça isto muito claro para nós, talvez porque nuca houvesse 
qualquer ocasião para isso, eu me aventuro a dizer isto, se qualquer homem jovem 
da tribo de Levi naquela velha dispensação tivesse vivido uma vida libertina, ele 
jamais teria se tornado um oficial levita ao alcançar a idade de trinta anos. Não, o 
selo tinha que ser colocado sobre aqueles trinta anos, nos quais o homem tinha 
caminhado diante de Deus. E o mesmo princípio se aplicava à vida de Jesus: Deus o 
testou, o provou, nos caminhos da vida ordinária. 

Isto deve falar muito seriamente a nós, como o princípio da aprovação de 
Deus. Você pode estar desejando muito entrar para o ministério: Deus pode estar 
muito desejoso em que você esteja pronto para ser trazido para o ministério!  Em 
todos os caminhos da vida ordinária você irá atravessar isto, você será provado; o 
olho de Deus está sobre você. Lembre-se de que quando Jesus, aos trinta anos de 
idade, veio ao Jordão, o Céu estava aberto e uma voz disse: “Em Ti me comprazo” 
(Mar 1:11). Eu penso que isto envolveu os trinta anos: isto falava da graça de Deus 
nos trinta anos da vida ordinária, o que tornou possível a Ele assumir o Seu 
ministério. Talvez não estejamos tão corretos em dizer ‘vida ordinária’, vendo como 
o Diabo tentou apanhá-lo logo no início. (Mat. 2:13–18). 

Porém, seja lá o que possa ter representado os trinta anos, não há dúvida de 
que os três anos e meio de ministério público ratificou, através de fogos intensos, o 
fato de que Ele estava comprometido sem qualquer reserva à vontade de Seu Pai. 
Aqueles três anos e meio foram um período de fogos intensos, a fim de fazê-lo 
desviar um pouco de fazer a vontade de Seu Pai. Por cada sedução glória dos ‘reinos 
deste mundo’, e por cada ameaça da ignomínia da Cruz, Satanás procurou trazer 
este desvio da vontade de Deus. Jesus lutou contra isto até o fim. 

  
A REALIDADE DA SUA HUMANIDADE 
Por que a Sua vida terrena? Primeiramente, para estabelecer a realidade de 

Sua humanidade. Você sabe, na Velha Dispensação tinha havido muitas aparências 
Divinas em forma humana. Ninguém ousa ser dogmático nesta matéria, mas pode 
perfeitamente ter sido que o próprio Filho de Deus estava em algumas daquelas 
chamadas ‘teofanias’. Deus veio em forma humana, de modo que aquelas pessoas 
que foram visitadas a princípio falaram delas na condição de homens, ou um 
homem, e, então, despertaram e perceberam: ‘Eu vi Deus _ Deus esteve aqui!’ Mas 
estes trinta e três anos de vida terrena não era teofania: era humanidade real. Não 
era um tipo transitório, uma forma passageira, apenas uma visitação. Era um 



Homem, uma humanidade verdadeira, sobre esta terra por trinta e três anos. Não 
era um visitante angelical. Era um Homem. E penso que esta é uma razão ou  
explanação, entre outras, porque na Sua entrada neste mundo Ele nasceu como um 
bebê, e começou desde o princípio. Ele não chegou como um visitante em plena 
maturidade; Ele começou exatamente no início — embora com uma diferença _  
contudo pela mesma porta que os demais homens, e seres vivos aqui, através da 
infância, da adolescência e juventude, para o estado de homem adulto, aceitando 
uma vida na base da absoluta dependência de Deus, como qualquer outro homem.  
 
Se você refletir, verá que há muito apoio a isto. Por que deve Ele, na infância, ser 
levado para longe por José e Maria, para fora do país, por motivo de estarem à Sua 
procura? Por que o Céu não desceu e O protegeu de maneira miraculosa, a fim de 
preservá-Lo, opondo-se àquelas forças que estavam contra Ele?  Visto que Ele tinha 
que ser tomado e levado para longe, afastado do caminho, como qualquer outra 
criança! O fato é que Ele está vivendo a nossa vida, Ele está sujeito às nossas 
experiências. Pode haver elementos miraculosos trabalhando por trás, porém, 
aparentemente, Ele está faminto, sedento, cansado, perseguido _  Ele ‘suportou 
tudo’, da mesma forma que você e eu. Ele está vivendo uma vida humana. Ele 
aceitou voluntariamente a base da absoluta dependência de Seu Pai. E o Pai não 
está fazendo uma série de milagres _ embora na verdade a coisa toda seja um 
milagre.  

  
UMA VIDA DE FÉ 
Por esta razão, como outros homens, Ele tem que vencer pelo princípio da 

fé. Ele não tem outra vida, em princípio, mais do que você e eu: é a vida da fé. A 
fé tinha que ser exercitada a favor dele antes que Ele a pudesse exercitá-la por ele 
mesmo. Não tenho dúvida de que José e Maria tiveram um considerável exercício 
sobre este assunto. Eles tiveram que olhar diretamente para aquilo e dizer: “Bem, 
podemos confiar que Deus irá cuidar dEle; nós não iremos fazer coisa alguma, mas 
apenas confiar em Deus”; ou dizer ainda: “Iremos seguir e confiar em Deus”. Em 
ambos os casos, era fé _ fé a favor dEle. E, então, o tempo chegou para que Ele 
exercitasse a fé por Ele mesmo, e tudo para Ele tinha que estar sobre a base da fé, 
tanto quanto o é para você e para mim.  

 
Você está pensando: “E a Sua deidade?” O que dizer sobre Seus poderes 
miraculosos de conhecimento em ação? Certamente Ele conhecia numa forma 
sobrenatural; Ele exerceu poderes totalmente sobrenaturais. Isto não é 
humanidade!” Vamos ter isto bem esclarecido em nossas mentes. Isto não contradiz 
nada do que eu tenha dito. Observe: Jesus jamais usou os Seus poderes miraculosos da Deidade em Seu próprio favor. Há apenas um caso que poderia ser pensado 
como contrário àquela afirmação: a ocasião quando Ele não tinha dinheiro para 
pagar os Seus impostos, e mandou Pedro ir ao mar, e lá estava um peixe com uma 
moeda em sua boca.(Mat. 17:24–27). Você poderia dizer: ‘Seria muito bom ter 
aquele poder para pagar as nossas dívidas!’ Ah, mas seja cuidadoso _  não está tão 
claro como parece. Isto realmente não contradiz o que tenho dito. Ele jamais usou 
os poderes sobrenaturais em Seu próprio favor, e esses poderes nunca O tiraram do 
terreno da dependência de Deus e da base da fé. Observe que até mesmo nesse 
único caso não houve ação criativa. Foi inteligência superior. Havia um peixe, e 
aquele peixe tinha uma moeda, e de alguma maneira Ele sabia que ela estava lá.  

  
 
 



A INCREDULIDADE NÃO É TOCADA POR MILAGRES 
Mas vamos perseguir o seguinte. Tome os milagres. Os milagres faziam 

referência, de um lado, à Sua Deidade: mas, mesmo assim, eles não tinham um 
efeito característico de mudança sobre as pessoas que viam ou participavam deles. 
Eles eram apenas para um testemunho de quem Ele era. Você entende o significado 
disso? Com todos os Seus milagres, no fim o princípio de incredulidade não tinha 
sido arrancada de sequer um indivíduo!  Esta é a tragédia de tudo isto! Este é um 
tremendo argumento. Embora eles vissem tudo o que Ele fez, a profunda raiz da 
incredulidade permanecia intocável. A coisa impressionante _ mesmo com os 
próprios discípulos _ foi que eles ainda eram capazes tamanha incredulidade. “Ó 
néscios, e tardos de coração para crer ...!”  (Lucas 24.25). “Ele lhes lançou em 
rosto a sua incredulidade...” (Mar. 16.14). Com tudo o que eles viram, aquilo não 
tocou o caráter, não tocou a natureza deles. 

Aquilo foi, por isso, dado mais para testemunho _ um testemunho em relação 
a quem Ele era. Este é um lado. Pois, você vê, há dois lados nesta questão. Há o 
lado de Sua Deidade, como João resume tudo: “Estes, porém, foram escritos para 
que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida 
em seu nome. (Jo.20.31). Foi para testemunho quanto a quem Ele era 
essencialmente. Porém, apesar disso, isto não teve tanto efeito sobre a natureza 
deles, a ponto de se livrarem da incredulidade. Sim _ por um instante eles puderam 
crer nele; mas isto não significa que a incredulidade lá no fundo foi radicalmente 
tratada. Os milagres não fizeram isto, e Jesus não esperava que eles tivessem este 
efeito. Ele deixou bem claro que Ele não estava edificando sobre os Seus milagres 
qualquer esperança nesta direção. Ele ainda era dependente do Pai para o efeito 
real. 
 
E deixe-me dizer aqui, num parêntesis _ é algo para se pensar sobre _ não são as 
coisas que Ele faz para nós, mas a vida do Filho do Homem, em toda a sua poderosa 
potencialidade, seu poder, seu princípio em nós, que faz a diferença. Ele pode 
curar o seu corpo de uma doença crônica, de algo que certamente irá provar ser 
fatal, numa forma ordinária, porém, isto não significa necessariamente que a 
incredulidade que está lá no fundo do seu coração será tratada. Após alguns anos 
você pode argumentar, ou explicar isto psicologicamente, ou de outra forma, e 
perder o real impacto daquilo. Não, essas coisas feitas para nós, em qualquer área, 
mesmo que possam parecer milagres, não tocam a nossa real natureza. Não se 
engane: sinais e maravilhas não são o argumento final _ não são. O argumento final 
é a mudança da nossa própria natureza, enraizada, e tudo que não faz isto desviou-
se do propósito final de Sua vinda. Não é o que Ele faria para nós, 
miraculosamente, por meio de coisas exteriores: é o que Ele próprio é em nós, 
como um outro tipo de Pessoa. Isto é o que importa. É ‘Cristo em você, a esperança 
da glória’; não Cristo fazendo milagres para você. 

  
OS PODERES SUPERIORES DO HOMEM, COMO DEUS PRETENDEU 
Mas, então, há algo ainda mais a ser dito. Ele realmente tem poderes 

superiores para fazer e conhecer. Embora eu não esteja por um momento sugerindo 
que aquilo não tinha nada a ver com a Sua Deidade, Sua Natureza Divina, pode 
muito bem ser que aquele poder e inteligência superior _ o que podemos chamar 
de sobrenatural _ se eu puder colocar isto desta forma, era o ‘normal’ para o tipo 
de ser que Jesus era, como Homem. Se, sem qualquer questão de participação na 
Deidade, um homem ou homens puderem ser trazidos para um relacionamento tal 
com Deus, semelhante àquele que Ele tinha, eles também podem ter aquela 
inteligência superior, e podem conhecer muito mais do que uma pessoa normal 



conhece sobre o que está acontecendo no mundo ao redor. Não apenas seria 
através de meios físicos, mas por meio da intuição de um espírito ligado a Deus. Eu 
me aventuro a sugerir que _ colocando de lado tudo aquilo que é físico _ tal poder 
não é absolutamente desconhecido por homens e mulheres cristãos. Pedro levantou 
o morto; os apóstolos curaram doenças, fizeram milagres. Eram eles Deus? Não, 
mas pelo Espírito de Jesus Cristo eles foram trazidos para um relacionamento tal 
com Ele, como se tivessem os poderes dEle delegados a eles. “Maiores obras do que 
estas fareis; porque Eu vou para o Meu Pai” (Jo. 14.12). 

Há um significado profundo numa palavra que ele proferiu, como registrado 
para nós em João 5.26-27. Esta palavra, talvez, é tão profunda para a nossa 
compreensão, e não me aventuro nessas profundezas. “O Pai...deu...ao 
Filho...autoridade para executar juízo, porque Ele é o Filho do Homem”. Não 
porque Ele é o Filho de Deus _ “porque Ele é o Filho do Homem”. Isto abre um 
campo muito grande de inquirição, e nós não vamos entrar nele; porém o meu 
ponto é este: que, sem a Deidade _ Não estou argüindo por um momento contra a 
Deidade de Cristo em conhecimento ou poder, habilidade sobrenatural _ não 
poderia ser que a uma humanidade assim referida e habitada por Deus dessa forma, 
de acordo com o Seu plano original, devesse ter esses poderes que chamamos de 
'sobrenaturais'? Significa apenas ‘de uma outra ordem de inteligência’, de 
conhecimento, de habilidade para fazer. Significa que o homem é elevado a outro 
nível de habilidade e conhecimento, acima do nível ordinário de homem, como o 
conhecemos. Não é isto verdade sobre os dons do Espírito Santo dados à Igreja? 

Por que, então, a vida terrena? Para estabelecer o tipo de humanidade que 
Deus quer, para demonstrar através de uma vida humana o que o homem seria caso 
tivesse seguido o próprio coração de Deus. Creio que esta é a resposta. E, se foi 
apenas trinta e três anos e meio, o que isto significa? Vindo através dos séculos, 
ouço a voz dos profetas dizendo: “Ele foi cortado da terra dos viventes” (Is.53.8); 
“Sua vida foi tirada da terra” (At.8.33). Sua vida foi cortada no meio de sua 
virilidade. Os homens não a deixaram terminar. Os homens decidiram que aquilo 
não devia continuar. Os homens a trouxeram para _ sim, de um ponto de vista _ um 
final precoce. Ah, Satanás não mais terá  este tipo de homem aqui. 

Mas este tipo de homem somente pode ser completado por um outro lado. 
Nós antecipamos nosso ‘oitavo’ quando acabamos de sugerir que Ele não deixou a 
Sua virilidade, Ele não deixou a Sua humanidade; Ele habita lá, do outro lado, como 
Homem. Porém Ele fez aqui tudo o que era necessário. Ele demonstrou o que o 
homem seria se Deus o tivesse conforme a Sua mente. E Ele providenciou que o 
restante da profecia seja cumprida: “Ele verá a Sua posteridade, e prolongará os 
Seus dias” (Is.53.10). Ele foi cortado, mas os Seus dias serão prolongados: os dias 
de Sua humanidade foram prolongados em Sua Igreja.  É para isto que somos 
chamados. Por meio de um processo doloroso, devido a fraqueza de nossa carne, 
Ele está trabalhando para fazer de nós homens e mulheres a Sua própria 
semelhança. E o ponto central de tudo isto é: a separação total do princípio da vida 
própria. 

  
CAPÍTULO 3 - A CRUZ 
Dissemos que esses oito aspectos, ou ‘notas’, na escala da redenção, se 

sucedem um após o outro numa seqüência harmoniosa, cada um seguindo o outro e 
levando ao próximo. Nossa resposta à primeira pergunta _ por que a encarnação? 
Foi tripartida: a redenção do homem, a reconstituição do homem, e a perfeição e 
glorificação do homem. Procurando responder a segunda pergunta _ por que a vida 
terrena? _ Buscamos indicar o fim em vista a todo esse processo redentor, como 
exemplificado na vida terrena do Senhor como o Filho do Homem _ o modelo. A 



vida terrena, tão plenamente vivida sob cada prova, foi planejada, no propósito de 
Deus, para estabelecer o tipo diferente de pessoa que Deus tem em vista através 
da redenção e reconstituição, e perfeição, e finalmente a glorificação. É necessário 
para nós tomar a questão inclusiva de todas essas fases, vendo como uma leva à 
outra, e ao mesmo tempo o que cada uma representa. 
 
Porém, antes de seguir adiante, deixe-me dizer o seguinte. O ponto é que Deus tem 
colocado aqui neste mundo, no meio da humanidade, um novo tipo de Homem, que 
não apenas é melhor, mais ou menos, do que os demais homens, mas 
completamente diferente dos outros homens; e disse, em efeito, ‘Este é o Homem 
que tenho em vista, e eternamente este tem sido o Meu propósito de conformar a 
esta imagem’. Quão importante é, portanto, para nós compreender a natureza real 
e significado da vida de nosso Senhor Jesus, como foi vivida aqui neste mundo, há 
muito tempo atrás. Porém, atualmente, um Homem nos é apresentado, 
completamente diferente de nós em constituição, e ainda, como padrão de Deus 
para a Sua obra em nós. Isto é algo muito importante. 

  
A PRESSÃO DO MALIGNO NA CRUCIFICAÇÃO  
Assim, então, aqueles dois pontos nos levam ao terceiro: Por que a cruz? 

Vamos abordar isto olhando por um momento para o registro, e tentar entrar na 
mesma atmosfera, terrível como era, daquilo que ocorreu naquele dia que 
comemoramos como a Sexta-Feira da Paixão. Vamos tomar dois versos do discurso 
de Pedro no dia de Pentecostes. 

‘Homens israelitas, escutai estas palavras: A Jesus Nazareno, homem 
aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele 
fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis; A este que vos foi entregue pelo 
determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes 
pelas mãos de injustos’ (At. 2.22-23; A.S.V) 

Se pudéssemos, por assim dizer, entrar naquelas palavras, e realmente 
compreender o seu significado, poderíamos ter a resposta a nossa pergunta: Por 
que a Cruz? 

Vamos tentar sentir o que estava acontecendo. Se você leu recentemente 
nos Evangelhos os relatos dos eventos que levaram à crucificação, você será capaz 
de se lembrar da cena. Por um lado, é impossível, levando tudo em consideração, 
não reconhecer uma tremenda pressão sobre esta questão de crucificar Jesus. Isto 
não é apenas humano. Há algo aqui de força incitante, uma força maligna _ por 
trás. Nenhum argumento irá impedi-la, nenhum apelo  irá enfraquecê-la; ela não 
será influenciada por nenhuma consideração, seja qual for. Quando eles gritavam: 
“Caia o seu sangue sobre nós, e sobre os nossos filhos” (Mat. 27.25), é como se 
houvesse uma determinação implacável, posto a fazer com que a coisa seguisse _ 
não importando o que significava _ às últimas conseqüências, até o fim. Deste lado, 
havia uma pressão feroz, terrível, impressionante dos poderes malignos para fazê-
lo morrer, e parecia que nada podia impedir aquela onda maligna. 

 
Do outro lado está Pilatos _  Pilatos buscando, por meio de todo recurso concebível 
a ele, tanto pessoalmente querendo sair disso, como oficialmente evitá-lo, pará-lo. 
Veja quanto há que vem para lhe dar uma justificativa, para fazer sua posição mais 
forte, até mesmo em relação à mensagem de sua esposa: “Não entres na questão 
desse justo” (Mat. 27.19). Mas é como se uma voz escondida dissesse: ‘Pilatos, não 
adianta: se esquivar, argumentar, dizer e fazer o que quer _ não adianta: isto irá 
acontecer. Você pode ser responsabilizado, a partir de um ponto de vista, mas você 
não pode ajudar você mesmo’. A pressão das forças malignas, a impotência humana 



e os poderes oficiais e temporais, e tantos outros fatores, devem ser levados em 
consideração neste caso. 

  
"O DETERMINADO CONSELHO E PRESCIÊNCIA DE DEUS 
Porém, por detrás de tudo isso está um outro fator. O Diabo pode estar 

forjando, e o homem pode estar inutilmente tentando impedir; mas antes do Diabo 
e do homem está o ‘determinado conselho e presciência de Deus’ (Atos 2.23). A 
cruz é a crise de Deus na qual Ele diz: ‘Vamos decidir isto, vamos estabelecer esta 
questão  finalmente, de uma vez por todas. Nada irá confundi-lo ou impedi-lo. O 
Diabo pode ser assassino; eu sei o que pretendo com isto. O Diabo pode estar 
cegamente conduzindo as coisas a fim de destruí-Lo, mas eu sei o que almejo. Irei 
tomar isto em relação ao conselho eterno e presciência. O homem pode tentar 
pará-lo, impedi-lo: mas não _ a hora chegou, e vamos estabelecer isto. Esta é a 
Crise dos Tempos; e todo o negócio será estabelecido hoje’.  

 
Mas que negócio? Naturalmente, a coisa toda vai muito longe, muito longe e de 
aspectos muito variados para que possamos compreender. A coisa vai muito acima 
e muito abaixo, e muito distante. Tudo aquilo que sabemos sobre a Cruz é apenas 
um fragmento comparado com aquilo que iremos conhecer através da eternidade. 
Podemos dizer muito pouco a respeito, resumindo em uma ou duas coisas que 
respondam a questão, por que a Cruz? A resposta, como disse, está inerente nas 
palavras que lemos em Atos 2.  

Qual é o assunto? Qual é a crise? Por que a Cruz? Sempre que nos acharmos 
na presença da Cruz, seja em tipo no Velho Testamento _ o altar, o sacrifício, o 
fogo, e assim por diante _ seja em realidade no Novo Testamento, nós estamos 
sempre diante de três coisas: pecado, justiça e julgamento. 

  
(1) O PECADO  
O que queremos dizer com pecado? O que a Bíblia quer dizer com pecado? _ 

esta coisa de amplas conseqüências, como um polvo, porém com inúmeros 
membros e ventosas _ esta coisa chamada ‘pecado’. O que a Bíblia quer dizer por 
pecado? Se a Cruz do Senhor Jesus foi a crise, e Deus estava para estabelecê-la de 
uma vez para sempre, o que era aquilo que tinha alcançado o ponto de crise, o que 
era aquilo que Ele estava estabelecendo? Vamos aqui excluir pecados _ não estamos 
falando sobre pecados. Os pecados apenas são frutos, ou o resultado, da raiz _ 
pecado. O pecado não começa com as coisas que fazemos ou deixamos de fazer. 
Pecado é algo muito mais profundo do que as nossas más ações _ nossas comissões 
ou omissões. Os pecados podem ser perdoados, pecados podem ser remidos; porém 
pecado é uma outra coisa. 

 
Agora vamos perseguir isto até onde podemos. No Velho Testamento, o pecado, 
mesmo antes do ato de Adão, centrado em Deus e Sua alternativa. Deus, ou Sua 
alternativa _ este é o ponto focal do pecado. Há uma palavra inclusiva no Velho 
Testamento, uma palavra que inclui e abrange todas as demais palavras usadas 
para pecado, e esta palavra é ‘iniquidade’. Ela abrange palavras tais como 
‘transgressão’, ‘violação’, e outras. A palavra inclusiva e abrangente para pecado é 
‘iniquidade’, e enquanto não entendermos esta palavra, realmente não iremos 
compreender o que é pecado. Esta palavra ‘iniquidade’ em sua raiz significa 
‘perversidade’, ‘injustiça. Não é simplesmente a violação de certas leis, mas um 
espírito de ilegalidade e rebelião. Isto encontrou sua primeira expressão, como a 
Bíblia nos relata, antes do pecado de Adão. Adão apenas foi apanhado em algo que 
já tinha começado. A rebelião aconteceu em algum lugar onde Deus está, em 



relação os propósitos de Deus. _ Seus propósitos, como temos razões para crer, em 
relação a Seu Filho, Jesus Cristo, como Herdeiro, ‘constituído Herdeiro sobre todas 
as coisas’. A rebelião foi achada no coração de um ser exaltado, e, então, 
disseminado por meio daquele entre os anjos; e assim, uma hierarquia rebelde se 
levantou, e foi expulsa, e nos é dito que eles estão reservados  em prisões eternas 
para o julgamento. (Judas 6) 

 
Iniqüidade, então, é rebelião, é injustiça. “vós, por meio de injustos...”  Chegamos 
bem no coração da coisa, você vê?  Esta força motriz é do próprio inferno. Nenhum 
respeito é dado à lei, à razão, ao argumento, à consideração, à compaixão, à 
sabedoria, ou a qualquer outra coisa _ nem mesmo ao bem estar dos filhos. Não, 
esta coisa está possuída de fúria homicida, ficou descontrolada, foi manifestada 
enfim. No centro do palco humano, terreno, está Alguém que é o foco principal de 
tudo, Ele manifestou tudo. Aquilo não mais pode continuar escondido, não mais 
pode  seguir secretamente; está manifesto. Ele é a razão daquilo. As hostes do mal 
surgem ao redor dEle: a fim de usarem as palavras proféticas do salmo, ‘Cercaram-
me como abelhas’ (sal. 118.12); porém, nas palavras do Apóstolo, ‘Ele despojou  os 
principados e potestades’ (Cl.2.15).  

 
Sim, no determinado conselho e presciência de Deus, a coisa já está decidida _ 
toda esta questão básica de rebelião, que se iniciou em Satanás, se espalhou às 
hostes angelicais, que foram cúmplices com ele, e desceu a este mundo. Por ter o 
homem aberto a porta, a porta de sua alma, como já vimos no início, a rebelião 
entrou nele, e agora todo filho de Adão possui uma raiz profunda de rebelião em 
sua natureza: rebelião contra Deus. Mais cedo ou mais tarde você a descobrirá, 
caso nunca tenha feito isso ainda. Deixe Deus colocar você em algumas provas nas 
quais Ele colocou o Seu Filho, e veja se não há nenhuma rebelião em seu coração, 
em sua natureza, contra Deus. Debaixo de prova, oposição, ou sofrimento, 
descobrimos que ela está lá, pronta para se manifestar. Está em nós. 

Muito bem; isto foi considerado por Deus. Ele disse: ‘Vamos estabelecer 
isto’; e este é o significado da Cruz. Primeiramente, este espírito de injustiça e 
rebelião, em toda a sua fealdade, em toda a sua malignidade, em seu caráter 
sinistro, é arrastado para fora; e, então, na Cruz, não apenas o mal em abstrato, 
mas a pessoa responsável por ele, é tratada.  

  
TERRENO PARA SATANÁS 
Porque o pecado nunca é olhado apenas como algo abstrato; ele é sempre 

pessoal _ é sempre um assunto de Satanás. A questão toda é sempre esta: Está 
Satanás levando vantagem, está Satanás ganhando terreno? Muito freqüentemente 
não levamos essas coisas a sério. Achamos que é ‘falha’, ‘fraqueza’ e 
‘imperfeições’. Ficamos ofendidos, perturbados; faltamos com amor, talvez 
perdemos nosso equilíbrio; e, então, dizemos que isto é fraqueza nossa, nossa 
falha, nossa imperfeição, nossa falta. Bem, pode ser isto, porém Deus sempre diz: 
‘Isto é terreno para Satanás’; e isto é o que faz a coisa ser tão abominável, tão 
mais maligna. Porque, veja, é Satanás quem está o tempo todo tentando trabalhar 
em cima da nossa ‘fraqueza’ e conquistar tal terreno, e, então, entrar nele e usá-lo 
_ tanto como acusação contra nós, levando-nos de volta para a servidão da qual 
fomos redimidos, para ter uma acusação diante de Deus. Lembre-se sempre que é 
esta coisa pessoal que é a essência da iniqüidade, que constitui pecado. Deus não 
olha para o pecado separado da pessoa de Satanás: é sempre ele que Deus tem em 
vista. E Ele nos diria: ‘Agora, não se esqueça: se você escorregar, isto não é apenas 
algo em si mesmo _ isto é um ótimo terreno para Satanás; e, a menos que você 



remova isto dele, e  limpe e cubra, ele irá alargá-lo, estabelecê-lo, e consolidá-lo, 
e irá ficar cada vez mais difícil para você removê-lo. Isto não é apenas um 
incidente, um equívoco, um infortúnio: há uma pessoa, há todo um sistema 
diabólico em serviço, em relação a isto. ’ 

Sim, e qual é o efeito que ele está procurando trazer? Algo antagônico a 
Deus _ rebelião, injustiça. O Senhor Jesus, quando levou os nossos pecados em Seu 
próprio corpo sobre o madeiro, foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do 
mundo (1 Pd 2.24; Jo 1.29). Você não acha que isto é muito maravilhoso _ uma vez 
que o pecado é iniqüidade, rebelião e injustiça, é esta coisa que está sempre se 
irrompendo e se rebelando contra Deus _ que o Cordeiro pode tratar disso? Um 
cordeiro é um símbolo preciso de sujeição, não é? ‘Ele foi levado como um cordeiro 
para o matadouro’ (Is 53.7): não há rebelião aqui, injustiça. ‘Ele foi levado como 
um cordeiro para o matadouro’: exatamente o outro extremo da injustiça, da 
rebelião. O Cordeiro de Deus removeu o pecado pela Sua absoluta entrega a Deus.  
Ele desfez a rebelião de Satanás. Eu acho isto impressionante. Você vê os princípios 
em ação, poderosos princípios corporificados em duas pessoas: o princípio da 
transgressão em Satanás, e o princípio da  obediência em Cristo. Essas duas coisas 
estão em mortal combate, e o Cordeiro vence. 

Isso não diz muito da obra da Cruz, o efeito da Cruz? Você entende o porquê 
da Cruz, e o porquê da Cruz em você e em mim? O que nós herdamos da Cruz _ O 
que ela significa como um princípio de atividade em nós? Se a cruz realmente 
operar em nós, iremos nos tornar mais e mais sujeitos a Deus, submissos, 
complacente, pelo Espírito do Cordeiro. Que conflito isto foi! Foi o conflito entre 
duas naturezas: o conflito entre o pecado, no sentido específico de rebelião e 
transgressão, por um lado; e o espírito de _ ‘Eis aqui venho (No princípio do livro 
está escrito de mim), Para fazer, ó Deus, a tua vontade. ’ E ‘Por isso, entrando no 
mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste’ (Hb 
10.7,5), do outro lado; e por meio daquele corpo no madeiro Ele tratou daquela 
outra coisa _ com a iniqüidade corporificada deste universo em Satanás. ‘Agora é o 
juízo deste mundo: agora o príncipe deste mundo será expulso’ (Jo 12.31). 

Sentimos a nossa falta de esperança em tentar lidar com este assunto da 
Cruz; isto foi uma coisa imensa que aconteceu, então eu volto a isto: Deus disse, 
‘Vamos estabelecer isto aqui e agora, de uma vez para sempre’. O pecado, no 
sentido em que temos falado, foi tratado lá  plenamente _ ‘O Jordão enchendo 
toda a sua margem’ _  Que maré! _ e foi plena e finalmente exaurida. 

  
(2) JUSTIÇA 
Se dissemos que a justiça era apenas o oposto de pecado, devemos, 

naturalmente, ter dito numa palavra aproximada a tudo o que podia ser dito a 
respeito. Mas vamos olhar para isso mais de perto, e começar por examinar a 
palavra em si. Justiça é uma palavra inclusiva. Assim como ‘iniqüidade’ é inclusiva 
de outros aspectos do pecado, assim ‘justiça’ é inclusiva de outros conceitos. 
Existe a palavra ‘santidade’, por exemplo; existe a palavra ‘santificação’; existe a 
palavra ‘consagração’. Todas essas estão reunidas nesta palavra ‘justiça’. 

Estou certo que não iremos esquecer o pecado. Ele está escrito agora em 
letras profundas, escuras e negras. O pecado é rebelião; pecado é aquilo que tira o 
governo de Deus e O remove do Seu lugar e faz uma escolha da alternativa a Deus. 
Naturalmente, quando pecamos nós queremos conscientemente fazer aquilo _ isto 
não é planejado e intencionado; mas é isto o que está  sugerido e o que está 
envolvido na realidade. 

O que, então, é a essência desta palavra ‘justiça’? Justiça é aquela natureza 
de Deus que é perfeitamente consistente, perfeitamente pura, perfeitamente 



transparente. Diferentes símbolos são usados na Bíblia para a natureza de Deus, 
como o cristal, e o jaspe. É aquilo no qual não há qualquer mistura, no qual não há 
duas coisas contrárias uma à outra. Pois a Bíblia deixa perfeitamente claro que a 
mistura ou contradição é o que mais aborrece a Deus. Mais do que qualquer outra 
coisa, Deus abomina a mistura _ dois elementos contrários trazidos juntos, dois 
reinos diferentes trazidos em associação, os dois sendo diferentes em constituição. 
Lembramos alguns tipos do Velho Testamento de que: ‘Com boi e com jumento não 
lavrarás juntamente. Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente.’( 
Dt 22.10,11). Esses são dois reinos diferentes. O linho remove o calor do corpo; a lã 
o mantém: assim, há um conflito nas duas coisas. 

Esses são apenas ilustrações simples, ou figuras de algo muito profundo. Deus 
abomina mistura; a Sua própria natureza é contra elementos contrários. Sua 
natureza é absolutamente transparente, consistente, pura. E isto é justiça. Era por 
isso que os profetas estavam sempre apelando. A injustiça foi encontrada nos 
comportamentos; isto é, as pessoas estavam  sendo roubadas por métodos 
enganosos. Eles não eram justos, honestos, corretos. Satanás é o grande 
misturador, o grande enganador, o grande corruptor, o grande poluidor. Não há 
nada transparente nele, nada correto; ele está sempre em derredor, de alguma 
forma, a fim de obter vantagem através da injustiça, da covardice. 

Agora, a cruz do Senhor Jesus foi a crise nesta questão de justiça. Ela foi o 
outro lado. Ele ‘ofereceu a Si mesmo sem mancha a Deus’ (Hb 9.14). Aqui está algo 
puro: não há mistura aqui, não há defeito aqui, não há duas coisas aqui; é apenas 
uma única coisa; é totalmente correta, clara, absolutamente puro, transparente. 
Você não pode encontrar nEle qualquer indício de corrupção. Não há película 
anuviada; nEle não há trevas. Ele estabeleceu esta questão de justiça em Sua 
própria Pessoa e corpo, e estabeleceu justiça para sempre, tipificado, quando Ele 
veio para o Seu batismo, que prefigurava a Sua cruz. Ele disse: ‘Deixa por ora: pois 
importa-nos cumprir toda justiça’ (Mt 3.15). Ele satisfez a Deus nesta questão da 
Sua natureza, como algo absolutamente puro. Quando Jesus disse, ‘importa-nos 
cumprir toda justiça’, Deus imediatamente respondeu e disse, ‘Meu Filho amado, 
em quem me comprazo’. Esta é a oferta que Eu desejo, a oferta que procurava: 
esta oferta Me satisfaz’. Ele ‘Se ofereceu a Deus sem pecado’. A questão de justiça 
está estabelecida nEle, na cruz. 

  
(3) JULGAMENTO 
Pecado, justiça; e agora julgamento. O que é isto? Usualmente limitamos a 

idéia de julgamento a um pensamento _ isto é, penalidade. A palavra ‘julgamento’ 
é uma palavra mais abrangente do que isto na Bíblia. Julgamento, poderíamos 
dizer, possui três partes. Para tomar uma ilustração do livro de Daniel: você se 
lembra da festa de Belsazar, e a mão escrevendo na parede, e como Daniel foi 
trazido para interpretar (Dan 5.1-28). Antes de tudo, significa trazer alguma coisa 
para se ter uma decisão sobre ela, sobre o que ela é. A primeira parte aqui é: 
‘Pesado fostes na balança’. Esta é a primeira parte do julgamento: trazido para ser 
pesado. Em segundo lugar, colocá-lo em sua própria categoria: ‘achado em falta’. 
Quando foi determinado o que algo é, este é o lugar a que ele pertence. Em 
terceiro lugar, há o pronunciamento e a execução da sentença. 

Isto é julgamento em seus três significados. É uma grande palavra. A Cruz foi 
isto. Deus estava dizendo, ‘Vamos estabelecer o que isto é em sua natureza; vamos 
colocá-la em seu próprio lugar a que pertence; e vamos tratar disso completa e 
finalmente’. A coisa estava determinada, em relação ao que é: o pecado não é 
chamado por outros nomes; é chamado por seu próprio nome _ injustiça, rebelião. 
Pois é isto que o pecado é. Ele é contra Deus. E ele pertence ao campo que está 



longe de Deus _ o deserto, a desolação, o lugar do bode expiatório, o lugar da 
criatura desgarrada, levada da presença de Deus para onde ela pertence. Quando 
Ele levou OS nossos pecados, quando Ele foi feito pecado por nós, quando, naquela 
hora medonha, Ele foi feito maldição por nós, Ele foi colocado no lugar ao qual 
você e eu pertencemos. A coisa estava estabelecida, em relação ao que ela era, e 
levada para longe da presença de Deus; a porta foi fechada sobre ela, e a face de 
Deus para sempre se virou dela. O julgamento foi feito. 

Sim, há dois lados para a cruz, mas este foi o lado do julgamento. Do quê? 
Não, não do julgamento dos nossos pecados _ isto pode estar incluído _ mas o 
julgamento do nosso pecado. ‘Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado 
por nós, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus nEle’ (2 Co 5.21); isto é, 
para que pudéssemos ser trazidos para o lugar onde não há duas coisas em conflito, 
onde não há dois elementos contraditórios. E isto começa no mesmo dia quando nós 
_ para usar uma linguagem familiar _ vamos à cruz. Quando vamos ao Senhor Jesus 
e aceitamos a obra de Sua cruz por nós, lá nos é dada, lá é trazido para dentro de 
nós, aquela vida transparente, pura, santa, justa, do Senhor Jesus. É uma coisa 
sem mistura. Nós somos todos misturados, mas aquela vida não tem mistura. 

  
CLARO COMO CRISTAL 
E, então, quando vivemos por esta vida _ e isto não é apenas uma declaração 

de fato, mas um teste  de busca _ se você e eu viver por esta vida do Filho de Deus, 
iremos nos tornar pessoas mais e mais transparentes, absolutamente honestas,  
absolutamente corretos, absolutamente direitos. Tudo o que não for desta maneira 
em nós mostra que, de alguma forma, estamos contendo, ou não estamos nos 
movendo com esta vida. A cruz nos envolve nisto. Assim, o final da Bíblia nos dá um 
quadro da Cidade, como um dos símbolos da Igreja. Em sua inteira constituição ela 
é, como diz, como o puro ouro, ou vidro, ou jaspe ( Ap 21.11,18), e seu rio é a água 
da vida, livre e clara como cristal ( 22.1). É tudo claro _ este é o término da obra. 
Esta é uma coisa verdadeiramente prática. Sobre cristãos verdadeiros _ cristãos 
que estão verdadeiramente crucificados com Cristo _ tem que haver uma 
progressividade firme em transparência, cada vez mais longe da duplicidade, da 
decepção, da escuridão, de tudo mais do gênero. Eles devem ser claros como a luz.  
 
Esta é a resposta, bastante imperfeita, à pergunta _ Por quê a cruz? Pecado, 
justiça, e a determinação em relação a “O que é o quê”: o julgamento 
determinando, o julgamento pondo no lugar. ‘Fostes pesado na balança’ _ esta é a 
primeira coisa. ‘Fostes achado em falta’ _ este é o segundo estágio. ‘Teu reino está 
dividido’ _ o terceiro estágio. É tudo julgamento. Na cruz o Senhor Jesus efetuou 
tudo isto. 

 
Isto é, talvez, o lado escuro. Porém, é uma libertação maravilhosa que o Senhor 
Jesus trouxe para nós em Sua cruz. Apenas pense no que estávamos envolvidos! 
Estávamos envolvidos no pecado de Satanás, estávamos envolvidos em sua rebelião, 
a nossa natureza foi envolvida nisto: porém, por meio de Sua cruz Ele nos salvou 
_’libertou-nos do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu 
amor’ (Cl 1.13) _ libertou-nos, deu-nos uma outra natureza, colocou-nos no 
caminho para a Cidade de Deus. Isto, como sabemos, não é geografia, mas condição 
espiritual; não uma coisa objetiva, mas um estado interior, subjetivo. Que dia será 
aquele quando formos parecidos com isto _ absolutamente livre do último vestígio 
do toque de Satanás, o toque da serpente, sobre a nossa natureza humana! Que 
grande dia será esse! Mas Ele nos colocou neste caminho quando viemos para a 



cruz. E ‘aquele que em vós começou a boa obra, Ele mesmo irá aperfeiçoá-la até o 
dia do Senhor Jesus Cristo’ (Fl 1.6).  

  
CAPÍTULO 4 - OS QUARENTA DIAS 
‘Vim lançar fogo na terra; e que mais quero, se já está aceso? Importa, 

porém, que seja batizado com um certo batismo; e como me angustio até que 
venha a cumprir-se!’ (Lc 12.49,50). (O real sentido da primeira sentença é, talvez, 
melhor dado na Versão Revisada Padrão Americano: ‘Vim lançar fogo na terra,  e 
como gostaria que já estivesse aceso!’) 

’Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas 
e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando das 
coisas concernentes ao reino de Deus.’ (At 1.3).  

‘E eu, quando vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs sobre mim a sua 
destra, dizendo-me: Não temas; Eu sou o primeiro e o último; E o que vivo e fui 
morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da 
morte e do inferno.’ (Ap 1.17,18). 

Abordamos este aspecto particular com a mesma questão como aquela com 
que abordamos as outras, e perguntamos: Por que os quarenta dias? Resumiremos 
as nossas respostas a esta questão em três formas, embora haja muito mais 
detalhes do que podemos cobrir no momento. 

É evidente que aqueles quarenta dias foram muito mais preenchidos do que 
indicam os registros. Temos apenas dez aparições registradas do Senhor durante os 
quarenta dias, e cinco deles aconteceram no primeiro dia, restando trinta e nove 
dias para os cinco restantes ( se é que dez foi o número das aparições). Mas João, 
falando das aparições do Senhor após A Sua ressurreição, disse: ‘Muitos outros 
sinais... fez Jesus na presença dos discípulos, que não foram escritas neste livro’ 
(Jo. 20.30), e penso que o contexto nos levaria a concluir que esses ‘muitos outros 
sinais’ foram feitos após a Sua ressurreição. Isto tem o apoio de Lucas, quando ele 
fala dos quarenta dias como contendo ‘muitas provas’.  Assim, foram 
evidentemente dias muito plenos, e sendo assim, o período foi de grande 
importância. Não é nosso propósito ficar com as várias aparições, mas buscar 
compreender o significado do todo. 

Agora esta nota em a Oitava de Redenção não tem sido tocada tão 
fortemente e firmemente como devia ter sido. Sabemos como, algumas vezes, um 
martelo  fica ligeiramente gasto ou danificado, e, quando você sobe a escala, 
aquela nota em particular é mais fraca que as demais, e você percebe isto. Da 
mesma forma, penso que esta nota dos quarenta dias tem perdido muito de sua 
força, ou não tem sido dada a devida força e positividade e plenitude de volume 
que se devia. Creio que veremos isto na medida em que prosseguirmos. Pois este 
foi o grande ponto de virada, e tudo para a cristandade se baseia sobre este 
aspecto do plano da redenção. 

Podemos mencionar apenas algumas coisas que se apoiaram nesses quarenta 
dias, porém elas são suficientes para indicar que tremendo período foi este. 
Vamos, contudo, observar primeiramente que este é um dos grandes ‘quarentas’ da 
Bíblia _ Deixo que você os procure _ mas menciono alguns. 

Houve os grandes quarenta anos de Moisés no Egito, um tempo de profunda 
preparação e prova, especialmente prova de seu coração. Se todas as riquezas, e 
tesouros, e aprendizado de um dos maiores impérios da história está aberto para 
você, à sua disposição, sua atitude em relação a isto constitui um teste muito bom 
de onde está o seu coração! E Moisés passou por um teste como esse. Ao final 
daqueles quarenta anos, foi visto que seu coração não estava naquilo: seu coração 
era para Deus e para os interesses de Deus. Quarenta é sempre o número da 



provação, do teste e decisão, e foi muito decisivo, não foi, para Moisés no final 
daqueles quarenta anos. 

Mas, então, começaram outros quarenta anos para Moisés, na terra de Mídia; 
e, se o primeiro foi um teste para o seu coração, o segundo quarenta foi um tempo 
de teste para a sua fé. Que provação tremenda foi aquela _ desapontou 
empreendimentos, desapontou esperanças e expectativas, e a consciência de que 
ele era o principal responsável por aquilo, por sua própria insensatez. Foi um 
tremendo teste de fé. Porém, ele foi aprovado. 

Então, houve os quarenta dias e quarenta noites passados por Moisés no 
Monte. E que tempo de teste foi esse para Israel lá em baixo! Sim, esse tempo teve 
a finalidade, penso eu, de  desmascará-los; e nós sabemos como eles saíram 
daquela situação. Foram provados, sem qualquer dúvida. Este assunto foi decidido 
muito definitivamente, e a partir dali Deus se moveu em relação aos levitas. Este é 
um assunto cheio de instrução; porém devemos deixá-lo lá. 

E, então, houve os quarenta anos do próprio Israel no deserto. Que tempo de 
teste, provação e decisão foi esse! 

Houve outros quarentas, porém, saltamos de lá para o Novo Testamento, 
para o teste do nosso Senhor por quarenta dias no deserto _ um tempo de teste 
incomparável; e, finalmente, para esses quarenta dias após a Ressurreição. Você vê 
a característica, a natureza e o significado de quarenta, como um tempo de teste e 
prova, de estabelecimento, de decisão. Tudo isto foi reunido em quarenta dias, 
que vamos agora considerar. 

Mas olhe para alguns dos fatores incluídos nesse período, como tendo 
influência sobre o Cristianismo, sobre a Igreja, sobre o futuro. Toda obra dos 
apóstolos dependeu disso, como veremos. É muito claro. De que serviam eles antes 
do início daqueles quarenta dias? O que podiam eles ter feito na condição que 
estavam, enquanto Jesus estava no túmulo? Ele poderia ter ressuscitado e ido para 
o Céu sem que eles O vissem, e então, de alguma forma, poderia ter ocorrido a eles 
que Ele estava no Céu _ ah, mas  teria havido uma lacuna muito grande se isto 
tivesse sido assim! A porta teria sido aberta para que todos os  tipos de coisas 
entrassem. Mas o Senhor não deixou as coisas desta maneira. A obra futura deles 
dependia desses quarenta dias. O Senhor estava lançando a fundação de tudo para 
eles durante aquele período. 

E a própria existência da Igreja dependia disso; ela precisou desses quarenta 
dias. Isto veremos daqui a pouco, mais plenamente. A capacidade dos cristãos de 
sofrer, de suportar e de vencer necessitou desses quarenta dias. As muitas provas 
_  o terreno completa e firmemente estabelecido _ para o fato de que Ele estava 
vivo, foram essenciais para a segurança dos crentes e sua capacidade de superar 
todos os sofrimentos dos dias que estavam adiante. 

 
Novamente, a segurança de um futuro eterno para os cristãos dependia disso. 
Aquela morte não é o fim; há uma vida que venceu a morte; e esta vida é a favor 
deles, e que um futuro eterno está assegurado _ tudo isso dependia daqueles 
quarenta dias.  
 
Novamente, a própria natureza do corpo ressurreto dos cristãos é estabelecido por 
esses quarenta dias. O apóstolo Paulo deixa isto muito claro. Em 1 Coríntios 15, 
está positivamente declarado que o mortal e o corruptível será revestido de 
imortalidade e incorrupção (vv 53,54). O corpo do cristão será ‘conformado ao 
corpo da Sua glória’ (Fl 3.21). Mas como é tal corpo? Temos nós alguma coisa para 
nos basear? Há alguma prova sólida para se crer que após a ressurreição nós 
teremos um corpo?  Bem, o Senhor fez o máximo para deixar bem claro que Ele não 



era nenhum fantasma, nem um espírito desencarnado. ‘Apalpai-Me, e vede; pois 
um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho’ (Lc 24.39). Nosso 
conhecimento de um corpo ressurreto, sua característica e natureza, foram 
determinados durante aqueles quarenta dias. 

 
E o que dizer da esperança em relação àqueles que dormem? Esta esperança é 
determinada por este período. Ainda outros fatores poderiam ser mencionados, mas 
a menção de apenas esses é suficiente para indicar que esta não foi uma fase sem 
importância da grande oitava redenção. É a própria redenção que está focada neste 
período. Tudo tinha que ser bem fundado e fundamentado, com ‘muitas provas’. 
Como já vimos, João disse que o Senhor fez ‘muitos outros sinais...na presença dos 
Seus discípulos’. O objetivo? Estabelecer a evidência, deixar as coisas _ ou melhor, 
uma coisa _ sem qualquer dúvida. Qual era? O fato de que Jesus vive _ Jesus vive 
novamente após a morte! Em outras palavras: O Senhor ressuscitou! Vamos agora 
olhar para as três coisas mais específicas que, de certa forma, resume a resposta à 
pergunta: Por que os quarenta dias? O que já temos visto já oferece, naturalmente, 
uma boa resposta, porém, esta não é a resposta completa. 

  
A LIBERTAÇÃO DO SENHOR 
Primeiramente, o que o próprio Senhor Jesus concebeu ser o valor particular 

para Ele mesmo em Sua ressurreição? A resposta está naquelas palavras que lemos 
em Lucas 12.49,50: ‘Eu vim para lançar fogo sobre a terra... E como gostaria que já 
estivesse aceso!... Tenho um batismo para ser batizado, e como me contenho até 
que isto se suceda!’ Não há dúvida de que Ele está falando sobre o batismo de Sua 
Cruz e paixão; e Ele está olhando através do batismo e pensando do outro lado 
como Sua libertação. Assim, a primeira coisa sobre esses quarenta dias é que isto 
significava a libertação do Senhor. ‘Como estou Eu limitado, como estou Eu 
contido, como estou Eu confinado! Eu vim para lançar fogo _ para incendiar toda a 
terra: mas aqui estou Eu, amarrado a essas poucas milhas de um pequeno país, 
preso ao tempo, preso a todas as condições de vida aqui’. Oh, quão limitado Ele 
era! Limitado em Seu próprio movimento, limitado em Seus discípulos, limitado de 
toda forma. Ele estava desejando ficar livre, estar solto, ser liberto. Ele olhou para 
a ressurreição como Sua libertação, e para a cruz como o caminho para ela. 

Agora, o Senhor tinha, no começo de Seu ministério, feito uma grande 
declaração. Você se lembra de que o primeiro registro do Seu ministério foi em 
Nazaré, quando Ele tomou Isaías 61 e disse dos sete aspectos de Seu ministério: ‘O 
Espírito do Senhor está sobre Mim...Ele me enviou para proclamar libertação aos 
cativos... para proclamar o ano aceitável do Senhor’ (Luc 4.16-19). Agora não há 
dúvida de que em Sua mente Ele estava pensando sobre o ano do Jubileu: porque 
essas palavras de Isaías são um eco das palavras usadas em Levítico 25.10, 
concernente ao ano do jubileu, o ano qüinquagésimo, o ano da libertação, quando 
todas as coisas que estavam em servidão _ homem, mulher, criança, casas, terra, e 
tudo mais _ tinha que ficar livre. E assim, já no início de Seu ministério, Ele disse: 
‘Vim por causa do Jubileu de Deus, o qüinquagésimo ano de Deus, o ano da 
libertação do Senhor’. 

Do êxodo de Israel ao início do ministério do Senhor Jesus, houve trinta 
jubileus _ um interessante pedaço da Bíblia para o seu estudo, caso queira! Aqui 
está começando o trigésimo jubileu. Agora, quando o Senhor Jesus fez a declaração 
nas palavras da Escritura _ ‘liberdade aos cativos... restauração da vista aos 
cegos... liberdade aos oprimidos’ _ Ele sabia o que dizia. Ele declarou que tinha 
vindo para trazer o maior de todos os jubileus. A realização, o real cumprimento 



daquilo, estava ainda um pouco adiante _ talvez trinta e três anos à frente _ mas  
isto se efetivou durante, e como resultado dos quarenta dias. 

Efetivou-se, antes de tudo, em relação a Ele próprio. Pela ressurreição Ele 
alcançou a Sua própria libertação, Sua total emancipação. Ele estava livre. Veja-O 
agora: nenhum confinamento geográfico pode detê-lo; _ Ele está livre de tudo isto. 
Nenhum limite de tempo pode prendê-lo; nenhum daqueles antigos  tipos de 
limitações e estreitezas podem detê-lo. O tempo já não importa, a distância já não 
importa: Ele está livre. No dia da Sua ressurreição Ele caminhou com os dois 
discípulos a Emaús, partiu o pão com eles, e... desapareceu! Eles correram de volta 
para Jerusalém, a fim de relatar _ porém Ele estava lá diante deles! Foi desta 
maneira o tempo todo. É um exercício instrutivo para registrar todas as marcas de 
Sua libertação durante aqueles quarenta dias. 

Veja agora o que Ele está fazendo com esses discípulos, uma grande 
companhia que passa a ser o núcleo de Sua Igreja. Ele apareceu para mais de 
quatrocentas pessoas de uma vez só, diz Paulo (1 Co 15.6). O que está Ele fazendo? 
Ele está estabelecendo a evidência para o fato de que Ele agora não conhece 
limitações, Ele não conhece barreira, ou barreiras. Ele está livre! Esta é uma 
tremenda herança para a Igreja, para nós. Como estamos felizes por isso hoje! _ 
em perceber que a geografia não mais interessa, seja cinqüenta, ou quinhentas, ou 
cinco mil milhas; que o tempo também não importa _ nada disso mais importa. Ele 
está livre! É uma coisa tremenda para a Igreja ter isso estabelecido por meio de 
‘muitas provas’. Nossa Versão Autorizada do Rei James costuma colocar em outras 
palavras _ ‘muitas provas infalíveis’. Mesmo que isto não esteja no texto original, o 
epíteto é plenamente aplicável.  

  
A LIBERTAÇÃO DE SUA GENTE 
Este era o Seu lado. Mas Ele não veio apenas para proclamar Sua própria 

libertação e garantir isto por meio da cruz. Havia o outro lado, a libertação do Seu 
povo: a libertação dos homens e a libertação da Igreja. Olhe para os homens antes: 
eles estavam terrivelmente presos em si mesmos, não estavam? Estavam 
manifestadamente limitados em todos os sentidos: em sua capacidade para as 
coisas espirituais, em sua compreensão, em sua inteligência espiritual. A palavra de 
Paulo aos coríntios poderia muito bem ser aplicadas a eles: ‘estais estreitados em 
vossos próprios afetos’ (2 Co 6.12). Mas olhe para a libertação deles nesses dias! 
Não há dúvida que isto aconteceu _ e está acontecendo o tempo todo: você pode 
vê-la crescendo! Eles estavam livres. Você tem apenas que pensar na diferença 
entre Pedro no saguão do julgamento e Pedro no dia do Pentecoste. Um homem 
limitado, preso, estreitado, vencido; o outro Pedro _ um homem emancipado. 

Com todos eles foi desta forma. Era o ano do jubileu para eles! O Senhor 
Jesus o tinha proclamado; através de Sua ressurreição Ele o trouxe (o jubileu); e 
pelo envio do Espírito Santo no dia do jubileu, o qüinquagésimo dia (‘Pentecoste 
significa ‘quinquagésimo’), Ele finalmente o tinha selado. O qüinquagésimo ano é 
jubileu, e o Pentecoste é o qüinquagésimo dia. Sim, é jubileu, é libertação; tudo 
leva este selo. E assim, o Pentecoste foi a coroa daqueles cinqüenta dias, e  o 
cumprimento especialmente dos valores dos quarenta. Era o dia da libertação 
deles! 

Se você e eu realmente experimentássemos o benefício daqueles dias, nós, 
também, deveríamos ser homens e mulheres livres. Pense em Tomé. Alguma outra 
pessoa estava mais presa do que ele? Ele estava amarrado consigo mesmo, e 
amarrado com o seu próprio temperamento. Ele tinha aquele tipo de 
temperamento, você sabe, que não cria em nada, a menos que houvesse prova 
absoluta. Jamais aceitava a palavra de alguém _ tudo tinha que ser provado e 



demonstrado. Que sujeito infeliz ele era! ‘Exceto se eu ver...jamais crerei’ (Jo 
20.25). Isto o prendeu numa pequena prisão de sua própria alma. Nenhum 
evangelho, nenhuma boa notícia, nem mesmo a melhor notícia que você possa 
trazer, é boa o suficiente para alguém como ele, porque pessoas assim não irão 
aceitá-la, simplesmente não podem crer. ‘Sim, mas isto é apenas, a final de 
contas, o que você diz’ _  Esta é a reação delas. ‘Você diz isto, você crê nisto: Eu 
não tenho prova de que isto é assim’. O pobre Tomé é o representante de toda 
turma temperamental. 

Mas olhe para o homem alguns dias mais tarde. O Senhor logo esclareceu 
tudo isto para Tomé _ esclareceu tão exaustivamente que quando, oito dias mais 
tarde, ele foi convidado pelo Senhor, com as palavras: ‘Põe aqui a tua mão...’, a 
fim de considerar e provar a evidência por ele mesmo, nunca foi registrado que ele 
fez isso. Ele podia apenas dizer: ‘Meu Senhor e meu Deus’. Ele está rendido _ e 
esta libertação veio durante os quarenta dias. Então eles se tornaram homens 
livres! Lá estavam eles, permanecendo em pé juntos no dia de Pentecoste _ 
homens livres! A ressurreição do Senhor Jesus pode ter este efeito em você e em 
mim. Pode nos libertar de nós mesmos e de nosso próprio pequeno mundo _ e 
graças a Deus que ela faz isto, se entrarmos vitalmente nela. Se você não conhecer 
isto por experiência, contudo isto é sua herança. Esses quarenta dias não são 
apenas um capítulo na história; o valor deles é a sua herança: é para você _ para 
todos nós. Isto não é um ponto doutrinário; isto é um poder atual  para cada vida, 
oferecido para que nos agarremos por fé, para a nossa libertação de nós mesmos. 
Era o ano da libertação deles, mas também é o ano para a nossa libertação, para a 
libertação da Igreja. O jubileu ainda não acabou. 

  
A REUNIÃO DO REBANHO DISPERSO 
Chegamos agora a terceira coisa. O Senhor Jesus tinha dito a eles, quando 

estava indo para a Cruz, quando estava com eles no monte das oliveiras nas últimas 
horas antes da paixão: ‘Todos vocês se escandalizarão de Mim esta noite: pois está 
escrito, ‘ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas por todos os lugares’ (Mt 
26.31). Que dispersão foi aquela! Todos eles O abandonaram; foram quebrados em 
fragmentos, ‘por todos os lugares’, como podemos dizer, como um vaso quebrado. 
Eles estavam exteriormente em pedaços, como um bando, e interiormente em 
pedaços, como homens. Sua palavra ‘dispersos’  foi verdadeiramente cumprida. 
Agora olhe para os quarenta dias. O que Ele está fazendo? Ele está ajuntando 
novamente todos os pedaços, Ele está colhendo todos os fragmentos. Aqui e ali, e 
acolá, Ele está encontrando esses pedaços. Dois tinham ido nesta direção, um está 
aqui, os outros estão lá; não há qualquer sinal de qualquer unidade sobre eles. Mas, 
agora, durante os quarenta dias, Ele está achando a todos, colhendo-os, ajuntando-
os. Ao final Ele tem todos reunidos, e numa união que nunca antes tinha havido, 
numa união que eles jamais tinham conhecido. Este é o valor dos quarenta dias. 

Mas lembre-se, as coisas não poderiam ter sido de outra forma. Havia todos 
os elementos de desintegração neles antes, e assim tinha que ser _ não poderia ser 
de outra forma. Agora precisamos pensar sobre isso, porque naqueles onze homens 
você tem a Igreja em representação. Eles são um quadro da igreja em divisão, 
todos quebrados em fragmentos, sem qualquer confidência mútua _ suspeitando um 
do outro, não crendo um no outro _ uma Igreja quebrada, uma Igreja dividida, uma 
Igreja dispersa. Era assim que eles estavam, simplesmente por causa das condições 
que  estavam neles antes da cruz; o quadro estava lá para isso. Mas apenas pense: 
eles tinham tido uma associação com Ele por três anos e meio, eles o 
acompanharam durante todo aquele tempo, eles estavam sob a Sua influência  e 
palavra, eles ouviram todo o Seu ensino, viram Suas obras _ eram os Seus 



discípulos; e, contudo, havia todo esse potencial latente que tornou possível essas 
divisões e suspeitas, e questionamentos. 

Se o nosso relacionamento com o Senhor Jesus é algo meramente objetivo e 
externo: se é uma questão de conhecer o Seu ensino _ naturalmente crendo que o 
Seu ensino está correto _ e de ter alguma medida de devoção a Ele: todo aquele 
tipo de relacionamento doutrinário, teológico e histórico com o Senhor Jesus, 
porém carecendo de algo profunda e drasticamente trabalhado no interior; 
carecendo daquela ação tremenda da Cruz, a fim de quebrar o homem natural e 
abrir o caminho para algo do Céu: então, isto pode e será obtido. Dizendo assim, 
estou dizendo mais do que as minhas palavras podem transmitir. Porém, muito 
freqüentemente, esta é a situação de toda dispersão e divisão, e brigas, e 
suspeitas, e questionamentos, e de qualquer outra coisa. A cruz não fez a sua obra 
para quebrar o homem natural _ até mesmo em seu relacionamento com Cristo, em 
sua apreensão das coisas de Cristo; para quebrar toda a sua vida natural e, por 
assim dizer, parti-lo amplamente para algo do céu. Há uma longa, longa história 
ligada numa afirmação como esta, e uma terrível história. E assim, este é o porquê 
de eu dizer que a dispersão e o desapontamento deles não foram apenas porque 
Cristo foi crucificado: foi porque as sementes daquela dispersão estavam neles _ o 
potencial já estava lá. 

Mas agora, o que aconteceu? Eles foram quebrados e espalhados, e agora 
uma nova condição está sendo colocada, a condição de uma outra vida e de um 
outro tipo de conhecimento do Senhor. Esta é a grande coisa sobre os quarenta 
dias. Eles jamais haviam-No conhecido desta forma antes. De fato, eles  algumas 
vezes encontram dificuldade em crer que é Ele. ‘Quando eles O viram.. alguns 
duvidaram’ (Mat 28.17). ‘É Ele?’ Quando Ele primeiramente encontrou com eles 
que vinham do túmulo, Ele tinha dito: ‘Não temam...’ (V. 10). Não, eles ainda não 
estavam seguros. Este é um outro tipo de conhecimento Dele; é conhecê-Lo numa 
outra esfera. Paulo disse: ‘Embora tenhamos conhecido a Cristo na carne, contudo 
agora já não O conhecemos mais desta maneira’ (2 Co 5.16). Daquela maneira, não 
mais! Este é um diferente tipo de conhecimento Dele, como a base essencial de 
uma verdadeira unidade: um conhecimento que veio, por um lado, através de uma 
terrível dispersão de todo conhecimento natural, e, por outro lado, através de uma 
nova vinda do Senhor, pessoalmente, para aqueles que tinham sido dispersos. É 
sempre desta maneira. Até que tenhamos sido quebrados, não estamos numa 
posição para o Senhor vir e nos mostrar as coisas maiores, as coisas mais profundas, 
as coisas verdadeiras. Esses são princípios permanentes.  

E assim, Ele os uniu _ ou devemos dizer ‘reuniu’ _ e, então, sobre esta base 
de um novo tipo de vida, sobre um novo tipo de conhecimento dEle mesmo, Ele 
estabeleceu entre os discípulos uma unidade totalmente nova. Eles estão libertos 
da esfera de suas próprias vidas agora; eles estão agora na dimensão da vida dEle. 
A vida deles era uma vida dividida; a vida dEle é uma vida que une. Podemos muito 
bem dizer que somos ‘um em Cristo’ porque todos nós compartilhamos de uma 
mesma vida. Naturalmente, isto é verdade, porém pode ser uma afirmação 
bastante superficial. Nós de fato somente entramos no valor prático desta Vida se a 
Cruz fez algo em nós. A expressão prática de unidade desta Vida requer esta obra 
profunda da Cruz. Que somos todos um em Cristo, porque compartilhamos de Sua 
Vida, a Vida eterna que Ele nos deu, pode ser posicionalmente verdadeira; porém a 
expressão disso ainda pode estar faltando.  

Não é isto verdadeiro hoje? Podemos dizer que todos os verdadeiros crentes 
no Senhor Jesus Cristo, que receberam a dádiva da vida eterna, são um _ um por 
causa da Vida que compartilham com Ele e nEle. Sim, porém, olhe para a expressão 
disto entre os cristãos! Onde está a manifestação de unidade desta vida? Isto está 



tragicamente faltando. Com os discípulos, a manifestação disto aconteceu quando 
a Cruz tinha feito sua obra profunda em suas vidas naturais, e os trouxe para um 
outro terreno, onde toda a sua apreensão e conhecimento dEle era espiritual. 
Estava num terreno de algo tremendo que estava acontecendo dentro deles. 
Aqueles quarenta dias não foram apenas dias de coisas acontecendo a eles: você 
poderia ver algo correspondentemente acontecendo neles o tempo todo. Antes, 
quando Ele fez uma leve referência, ou deu uma pista de Sua partida, eles ficaram 
consternados e aterrorizados. Agora, eles estão se movendo rapidamente em 
direção a um lugar onde, longe de se sentirem consternados por estar Ele se 
apartando dEles, eles estão muito felizes com isso _ cheios de alegria. Todo aquele 
medo tinha sumido; está tudo bem agora. Quando Ele aparece, durante os quarenta 
dias, algo está acontecendo dentro deles. 

  
A NOVA DISPERSÃO 
Há um outro fator aqui que para mim é de grande significado e conforto. 

Você  lembra que não foi muito tempo depois disto que a perseguição se levantou 
sobre Estevão, e todos eles foram dispersos mais uma vez (At 8.1,4; 11.19). Eles 
foram todos dispersos _ e agora é perfeitamente seguro para eles serem dispersos. 
A antiga dispersão foi uma coisa devastadora: tudo perda, tudo fraqueza _ tudo 
errado. Porém eles podem ser dispersos para qualquer lugar, por todo o mundo, 
agora, e isto é tão seguro quanto a eternidade. Uma vez que a coisa é feita por 
dentro, está tudo certo, tudo bem. Um etíope não mais precisa de um Felipe para 
aprender: ele pode seguir seu próprio caminho, regozijando, sem Felipe ou 
qualquer outra pessoa, quando a coisa é feita no interior. Quando isto tem 
acontecido, podemos ter confiança de que as pessoas irão prosseguir. Graças a 
Deus que é desta forma! Pode haver  perseguição, dispersão, prisões, mas eles 
seguem adiante. 

Esses, então, e muitos outros, são os valores que surgiram daqueles quarenta 
dias. Porém, lembremo-nos de que  isto está aqui na Palavra para nós, foi passado 
de mão em mão para nós. Não é apenas história, história da Igreja, daquilo que 
aconteceu muito tempo atrás. Este livro de Atos _ que, como dissemos, pode muito 
bem ser chamado de ‘O Livro da Libertação do Senhor’ _ é dado para a igreja como 
a base da vida da igreja. É para nós mesmos, e nós temos uma tremenda herança 
nesses quarenta dias. Se tão somente estivéssemos estabelecidos sobre aqueles 
valores, que diferença isto iria fazer! 

Deixe-me enfatizar uma vez mais aquele fator da re-união e da consolidação 
em uma nova comunhão. Isto é o que é necessário. Não é a deplorável atual 
situação entre os cristãos, com todos os fragmentos e divisões, todos os 
questionamentos e suspeitas, e assim por diante, não é isto uma prova clara de que 
os crentes não estão realmente permanecendo no significado daquilo que foi 
realizado na Cruz, em destruindo o campo natural e a vida natural, e abrindo 
espaço para a espiritual e celestial? Isto é onde tudo está focado. Quanto mais 
profundo a cruz opera em nós, tratando com a nossa vida natural em todas as suas 
formas, mais ficamos abertos para a vida celestial, e tanto mais ficaremos unidos e 
estabelecidos. Esta é uma afirmação de fato, mas também é uma prova real de 
nossa própria posição. 

Creio que falei o suficiente, a fim de mostrar que esses quarenta dias foram 
muito, muito importantes, e que eles permanecem por todos os tempos como a 
época mais significativa para a vida da Igreja. 

 
 
  



CAPÍTULO 5 _ A ASCENSÃO E A GLORIFICAÇÃO DO SENHOR JESUS 
‘Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, a respeito de tudo o que Jesus começou a 

fazer e a ensinar, até o dia no qual foi recebido em cima, após ter dado 
mandamento através do Espírito Santo aos apóstolos a quem Ele escolheu’ (At 
1.1,2).  

‘Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um 
pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte’ (Hb 2.9). 

‘Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é 
sobre todo o nome; ’ (Fp 2.9). 

Nós não temos dado importância suficiente à ascensão. Valorizamos bastante 
o nascimento do Senhor Jesus; muita importância é dada à Sua ressurreição; e  
certo valor é dado ao Pentecostes: porém à ascensão é dada muito pouca atenção, 
quase passa desapercebida. Contudo ela tem uma significação imensa: é ela, de 
fato, um dos maiores aspectos na escala da obra da redenção. Não a considere, e a 
escala ficará incompleta. 

Temos falado sobre a Oitava, a escala ascendente. O som, como sabemos, é 
produzido pelas vibrações no ar, porém ele é discernido por meio de um 
maravilhoso mecanismo no ouvido. No ouvido humano há uma  pequena estrutura, 
como uma pequena harpa, que não tem menos do que 10.000 cordas. Quando o som 
a alcança, a corda correspondente aquele som vibra, e a vibração é transmitida, é 
interpretada pelo cérebro, de modo que sejamos capazes de distinguir os 
diferentes sons e reconhecer a sua origem. Agora, na escala, ou a oitava, quanto 
mais alto subimos, mais vibrações obtemos. Existem apenas, comparativamente, 
poucas vibrações nas notas baixas. Mas quanto mais subimos, mais vibrações há, e 
quanto mais vivo e afinado o ouvido precisa estar. Há alguns sons que são tão altos 
que o ouvido humano não pode escutá-los. 

Minha observação é apenas esta: que quanto mais alto chegarmos nas coisas 
espirituais, mais sensíveis precisamos ser, a fim de discernir. Talvez o Senhor 
tivesse isto em mente quando disse: ‘Aquele que tem ouvidos, ouça’ (Mt 11.15). É 
necessário haver uma resposta correspondente àquilo que está sendo dito. E, 
quando chegamos à ascensão, começamos bem em cima na escala. Aqui está algo 
de muitíssima importância em toda a oitava de redenção. É um grande ponto de 
virada, sobre o qual tudo gira. Temos que tentar agora responder de maneira breve 
a pergunta: Por que a ascensão e a glorificação? 

 
A ALEGRIA DOS DISCÍPULOS 
É seguramente um dos argumentos mais fortes da ressurreição do Senhor 

Jesus que os discípulos, e aqueles que tiveram estado com Ele durante Sua vida 
terrena, ficaram tão alegres finalmente em deixá-lo partir. Como já salientamos 
anteriormente, sempre que Ele se referia a Sua partida que estava próxima, essa 
idéia aterrorizava e consternava os seus corações. De fato, aquelas palavras de 
Jesus, registradas em João 14 _ ‘Não se turbe o vosso coração’ _  foram faladas 
exatamente por causa disso. Ele estava falando sobre a Sua partida, e eles ficaram 
cheios de perplexidade  e desânimo. Se Ele partisse, eles não viam esperança 
alguma, nenhum futuro: tudo para eles simplesmente iria se desintegrar. Eles não 
podiam suportar pensar em Sua partida. Quanto de Seu tempo, naqueles dias 
derradeiros com eles, foi ocupado com esta matéria da Sua partida, e com os Seus 
esforços de acalmar os temores deles, e  renová-los! Eles não podiam aceitar isto. 
Foi uma sombra escura no horizonte deles. 

Porém aqui, quando chegou a hora da partida, que mudança! Nenhum sinal 
de tristeza de qualquer espécie. Ele ergue as Suas mãos e os abençoa, e, enquanto 
assim o faz, é recebido em cima, no Céu, fora da vista deles. Não há qualquer 



sugestão de terror, ou até mesmo de perda.  Se pudermos discernir corretamente a 
atmosfera, aquele momento foi tudo, menos de tristeza. Algo tinha acontecido que 
os fez perceber que tudo o que Ele tinha dito sobre isto era verdade. Esta não foi 
uma ocasião para pior, mas sim infinitamente para melhor. Eles ‘retornaram para 
Jerusalém com grande alegria’ (Lucas 24.52). Algo tinha acontecido. Repito: Penso 
que uma mudança tal como esta que aconteceu com eles seja o argumento mais 
forte da ressurreição. E sinto que você e eu, e todo o povo de Deus de hoje, 
precisamos tirar algo disto que estava no coração deles. Precisamos capturar 
alguma daquela alegria _ que o Senhor tenha ‘ascendido’ (Os. 47:5)! Nós não O 
perdemos; pelo contrário, por Ele ter voltado para o Pai, temos nós grande ganho. 
Nosso ganho em Sua partida é algo sobre o qual refletir. 

 
UM NOVO COMEÇO 
Voltemos à nossa pergunta novamente: Por que a Ascensão e a Glorificação? 

Para começar, foi um ponto de virada na dispensação; marcou um novo início de 
coisas. Temos um vislumbre do que estava acontecendo a partir de alguns salmos. 
Salmo 22: ‘Meu Deus, Meu Deus, por que Me abandonaste?’; salmo 24 (que 
seguramente é um salmo profético): ‘Levantai, ó portas, as vossas cabeças; 
levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.’ (v.7; A.S.V). Se o 
salmo 24 começa, como diz: ‘Do Senhor é a terra...’, e continua: ‘Quem subirá ao 
monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo?’ (v.3), a resposta está no 
salmo 23. É o Pastor das ovelhas quem irá ‘habitar na casa do Senhor para sempre’ 
(v.6). É Ele quem sobe para o monte do Senhor, quem de ‘mãos limpas e coração 
puro, que não entrega a sua alma à vaidade’ (24.4). É Ele. E agora os portais 
eternos estão esperando por Ele. 

Assim podemos capturar o quadro. É como se o Céu estivesse em suspense, e 
a terra em silêncio. Há uma pausa. Todo o salmo 22  já  executado _ a terrível 
cruz, o terrível abandono, a desolação. Ele foi colocado na sepultura. E agora Deus 
o ressuscitou dos mortos. Mas o Céu está esperando por algo. E, então, sai o brado: 
Ele está vindo! Os anjos e as hostes celestiais gritam: ‘Ele está a caminho, Ele está 
vindo: abram os portais para Ele!’ É o quadro de Sua ascensão, Sua exaltação, de 
Seu regresso ao Céu. O ponto é que tudo estava esperando por isto. Nada mais 
poderia acontecer até que isto acontecesse. Sim, a preparação foi feita lá em 
baixo, na terra; todo serviço foi feito pela cruz; tudo está pronto. Mas no Céu a 
disposição é: ‘Estamos esperando _ não podemos prosseguir até que Ele esteja de 
volta aqui, até que Ele esteja em Seu lugar’. Tudo espera por isso. Tudo está em 
suspense até que isto aconteça. Esta ascensão, esta exaltação, esta glorificação do 
Senhor Jesus é algo momentâneo. Isto deve, portanto, ter algum significado muito 
grande para nós. 

 
TUDO AGORA ESTÁ CENTRADO NO CÉU 
Eu dizia que isto é um novo início, para a qual toda a preparação foi feita na 

cruz. Qual é o novo começo? Bem, uma tremenda mudança aconteceu na 
característica, na natureza da dispensação. Na velha dispensação, sob a velha 
aliança, tudo estava centrado num lugar sobre esta terra, e numa nação entre as 
nações: Jerusalém é o ponto focal, a Palestina é o país, os judeus a nação. Tudo 
centrado lá; focalizado sobre algo terreno, algo temporal e algo transitório _ algo, 
de fato, que era capaz de completo colapso, e isto foi feito. Agora a coisa toda foi 
removida da terra, e o ponto focal de tudo está no Céu. O Céu detém o centro de 
todos os interesses Divinos, a fonte  de, e os recursos para todas as atividades 
Divinas. O Céu é o lugar agora _ pois Ele próprio está lá! A nova dispensação é 
marcada por isto: mas, oh, isto a Igreja nunca esqueceu, nem falhou em ver! O 



centro, o quartel general, o lugar de governo está agora no Céu, além do alcance e 
do toque do tempo, da terra, de mudança e da possibilidade de colapso! Estamos 
nós tão familiarizados com o ensino para sermos lembrados que a Igreja é agora um 
povo celestial, e não terreno, e que todas as nossas bênçãos espirituais estão nos 
lugares celestiais em Cristo Jesus (Ef 1.3)? Mas isto realmente tem alguns 
significados muito práticos. 

Considere isto sobre o Senhor Jesus, por exemplo. Quando Ele estava aqui na 
terra, Ele estava, numa forma de falar, à mercê dos homens e coisas; Ele era 
governado muito pelas condições terrenas. Os homens podiam ameaçá-Lo como 
quisessem – e eles o fizeram. É uma coisa realmente espantosa, não é, que eles 
pudessem ter ameaçado o Deus encarnado como eles fizeram? E, finalmente, eles o 
levaram  para a Sua morte. Foi assim que eles O ameaçaram, como eles manobrá-
Lo com Ele _ falando de um ponto do vista  do mundo e dos homens. Porém, 
ninguém pode fazer isto agora: ninguém pode tocá-Lo agora, ninguém pode de 
algum modo  controlá-Lo agora. Ele está muito acima de tais condições e 
possibilidades. Não traz um tremendo descanso, satisfação, e conforto para os 
nossos corações saber disto? Ele está fora do alcance de todas essas coisas que são 
contra Ele. Ele está além do toque de todas as forças antagônicas que buscam Sua 
destruição. Ele está muito acima de todas elas, acima de todo governante e 
autoridade, e principado, e poder (Ef 1.21), absolutamente seguro, e nós não 
precisamos ter nem sequer um momento de medo por Ele, nem ter um momento de 
intranqüilidade. 

 
A VERDADEIRA IGREJA AGORA COM CRISTO NO CÉU 
Por que estou dizendo isto? Porque é de um valor e de uma aplicação prática 

muito grande. Pois a Igreja é um corpo celestial, que está assentada junto com Ele 
(Ef 2.6). Nós, portanto, não precisamos ter nenhum momento de preocupação a 
respeito da verdadeira Igreja. Desça para a terra e veja como os homens se 
preocupam com as suas ‘igrejas’, e suas ‘coisas’. Eles têm que cuidar da ‘coisa’: 
têm que tomar conta dela, te que mantê-la. São os administradores dessa coisa, e 
cuidam zelosa e ferozmente dela. Quanta preocupação eles têm, e quantos 
problemas _ tão somente porque é algo terreno que precisa ser cuidado. Que coisa 
grandiosa é, então, ficar no campo da Igreja celestial, onde não há necessidade de 
se preocupar em tentar preservar algo e mantê-lo funcionando, e ver que ele não 
acaba! Aí está toda a diferença quando você está no campo celestial. Você não 
precisa se preocupar ou se desgastar para manter a coisa funcionando, caso 
contrário de desintegraria, e você ficaria sem o seu ‘brinquedinho’, sem  a coisa 
pela qual vocês gastam todo o seu tempo e recursos. Uma coisa celestial está sob a 
custódia de Alguém que _ graças a Deus _ está acima de todas essas coisas, e em 
descanso. 

Isto é o que Jesus disse: ‘Na casa de Meu Pai há muitas moradas... Vou 
preparar lugar para vós’ (Jo 14.2). Quando você entra no terreno celestial, você 
chega ao descanso, da mesma forma como Ele entrou no descanso. Você não 
precisa se preocupar _ apenas se mantenha neste terreno. Se você for se preocupar 
_ se tiver que se preocupar _ preocupe-se, então, em não descer para o campo 
terreno, pois este é o campo da preocupação. Mantenha-se em cima. As coisas 
celestiais estão seguras _ sob a guarda de Alguém que está ‘acima de todas as 
coisas’. 

Mas a coisa significa mais do que isto. ‘Todas as  bênçãos espirituais nos 
lugares celestiais em Cristo’, e nós assentados lá com Ele. Esta união celestial com 
Cristo significa tal abundância, tal plenitude, que jamais precisamos nos preocupar 
com os suprimentos espirituais. É simplesmente maravilhoso que os recursos, que 



os suprimentos, virão, se tão somente permanecermos no campo certo, na posição 
correta. Se você estiver espiritualmente sobre esta terra (uma contradição em 
termos!), terá que se preocupar com os suprimentos. Se você estiver aqui em 
baixo, no nível natural de ministério, apenas veja quão difícil terá que trabalhar a 
fim de conseguir que alguma coisa aconteça. Mas suba para o Céu aberto, no campo 
celestial, e toda benção espiritual, abundância, plenitude, seguirá. Elas não são 
coisas abstratas; são realidades. É um dos milagres do sustento celestial _ o 
suprimento que nunca acaba ao longo de todo o caminho. Você sente que chegou 
ao final, e que não há mais nada e, então, lá vem uma outra plenitude; e 
novamente você parece ter exaurido tudo, e não tem um outro bocado _ e, 
contudo, uma outra plenitude  chega. Toda vez que Ele quer, e que haja 
necessidade de algo, é desta forma. E, assim, você prossegue através dos anos. 

Tudo isto é uma parte dEle estar no Céu, e da Igreja estar unida com Ele no 
Céu. Esta é uma parte da resposta para a nossa pergunta: Por que a ascensão e a 
glorificação do nosso Senhor Jesus? 

 
A ATESTAÇÃO DE DEUS PARA UMA VITÓRIA CELESTIAL 
Mas, além disso, A Sua ascensão e Sua glorificação é a própria atestação de 

Deus de Sua Pessoa e obra. Isto é o que as Escrituras dizem. Este é o significado de 
passagens tais como: ‘Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o 
Filho do homem, que está no céu.’ (Jo 3.13) Esta é a atestação de Sua Pessoa. 
Temos percebido que o Salmo 24 segue o Salmo 22. O Salmo 24  é a atestação da 
Pessoa que no Salmo 22 clamou: ‘Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?’  
O Céu irrompe em atestar aquela Pessoa e A Sua obra na Cruz. No início deste 
capítulo, lemos Filipenses 2.9: ‘Por isso’ _ através da ‘obediência até a morte, e 
morte de cruz’ _ ‘Deus o exaltou soberanamente’. Esta é a atestação Dele e da Sua 
obra. O mesmo é verdade sobre a passagem que lemos em Hebreus 2.9: ‘Vemos, 
porém, coroado de honra e glória... por causa da paixão da morte’ Sua exaltação e 
glorificação proclamam a Sua vitória. ‘Quem é o Rei da Glória?’ ‘O Senhor Poderoso 
na batalha’ ( Sl. 24.10,8). Ele entra, e proclama a Sua vitória. 

Agora, embora possamos estar familiarizados com isto, e isto possa não ser 
uma informação nova para nós, é muito necessário mantermos em mente que o real 
conflito e a real vitória estavam nos lugares celestiais. O conflito não era contra 
carne e sangue, não era contra os líderes judeus, não era contra os oficiais 
romanos, ou contra o Império Romano em si. Por trás de todas essas coisas estava 
um outro, um império espiritual, invisível, porém, muito real, e nós o conhecemos. 
Foi nesse campo que o real conflito aconteceu. Foi o encontro entre dois reinos e 
impérios espirituais, e foi lá que a real vitória foi ganha. Foi uma vitória sobre esses 
‘principados e potestades, e dominadores das trevas, e hostes da maldade’. Ele foi 
por detrás deste sistema mundial exteriorizado e enfrentou tudo que lá havia; e foi 
nesse território que ele estabeleceu a Sua vitória. 

É verdade que as dificuldades surgem em nossas mentes quando vemos as 
coisas indo mal _ um Tiago morto, um Estevão martirizado, milhares lançados para 
dentro da arena e despedaçados; quando, como hoje, vemos incontáveis lares e 
famílias arruinadas, e servas e filhos de Deus lançados na prisão. Não é difícil 
imaginar _ Será que Ele está no trono? Será  verdade que Ele está acima de tudo? 
Mas o Reino Dele é uma coisa a ‘longo prazo’, se formos usar a expressão. Talvez 
você tenha visto uma corrida de corredores de trilha em que há notável e famoso 
atleta. Começa a corrida, e ele parece ser o mais indiferente de todos. Ele deixa 
que todos passem à sua frente, e, ao passarem à sua frente, não há o menor sinal 
de ansiedade em sua face. Ele os deixa seguirem a frente. Todo mundo pensa que 
eles estão ganhando e que ele está derrotado. Porém _ espere até o final. Ele 



possui uma reserva tal de energia que, no último minuto, quando todos os demais 
já esgotaram as suas reservas, ele recorre às suas reservas e vence a corrida muito 
facilmente. É a tremenda vitória de competência e reserva. 

O Senhor Jesus é desta forma. Isto é exatamente o que está acontecendo 
hoje. Parece que Seu rival está passando na frente, e não parece nem um pouco 
que o Senhor esteja preocupado com isso. Nós não conseguimos descobrir nenhum 
sinal de ansiedade, ou  de preocupação, ou de agito em relação ao Senhor. Não é 
que ele esteja indiferente, mas ele sabe quais são as Suas reservas _ Ele sabe o que 
ele pode fazer. E novamente, e mais uma vez, está provado que é desta forma.  No 
final Ele chega em primeiro _ Ele venceu a corrida. Ele fez isto sobre o Império 
Romano no início, e Ele tem feito isto repetidamente desde então. Ele apenas 
deixa o inimigo passar na frente, dando a entender que ele está na vantagem, e, 
então, com a Sua competência e reservas infinitas, Ele toma conta da situação _ 
Ele tem colecionado todos os prêmios. 

 
A GARANTIA DA VITÓRIA FINAL 
É desta forma para a Igreja. Podemos sentir hoje que o inimigo está 

prosperando em seu caminho. Às vezes parece  que é como se o Senhor estivesse 
muito atrás do inimigo. Porém, espere! Ele disse para os Seus discípulos, como 
última palavra: ‘Estou convosco...até a consumação dos séculos’ (Mt. 28.20); ‘Vou 
estar lá no final’. O Senhor Jesus não ficará de fora no final, Ele estará lá. Será o 
inimigo quem ficará de fora. 

Em dias como os nossos, penso que precisamos reunir algo da força, da 
consolidação e da ajuda dessa verdade. Poderíamos facilmente ficar oprimidos. 
Alguns anos atrás, ouvimos, do longínquo Leste, sobre a prisão em todo o país de 
milhares de irmãos, irmãs, e obreiros, que tinham servido ao Senhor plena e 
fielmente por muitos anos. Podemos não ter a mesma história real de sofrimento 
físico e prisão que eles tiveram, mas estamos na mesma batalha, e o espírito da 
opressão é terrível. A atmosfera está simplesmente cheia de antagonismo. 
Precisamos de ajuda, encorajamento. E de onde pode vir esta ajuda, senão do fato 
de que Ele, o Senhor, subiu nas alturas, e está lá no trono? 

Esta é apenas a primeira coisa sobre isto, mas é algo muito mais poderoso. 
Isto é apresentado a nós  na Escritura, do efeito manifesto que tinha sobre aqueles 
que estavam lá. E devemos lembrar que Lucas era um historiador muito meticuloso. 
Ele nos conta que se esforçou muito em procurar e reunir os dados corretamente, 
acuradamente. Lucas jamais colocaria isto em seu registro se ele tivesse tido 
qualquer dúvida a respeito. Ele tinha muitas evidências para tudo que escreveu em 
seu livro de Atos. Aqui você tem esses homens, sob circunstâncias e condições que 
teria naturalmente resultado em algo bem ao contrário, exatamente este _  
triunfante, positivamente triunfante! O Senhor os deixara, tendo sido recebido por 
uma nuvem fora da vista deles. Ele tinha ido: O que eles deveriam sentir? Porém, 
eles não estão tristes. Eles vão triunfantes, e para triunfar, porque Ele tinha 
subido! 

A exaltação do Senhor Jesus é aqui apresentada para a nossa fé como uma 
grande nota na oitava de redenção. O conhecimento de que o Senhor  está em cima 
tem a finalidade de nos redimir do medo e da incerteza, de nos redimir da 
depressão esmagadora no dia de aparente calamidade. É como se o Espírito Santo 
procurasse dizer, se não em palavras, em efeito, naqueles que estão sofrendo: 
‘Está tudo bem _ Ele está no trono! Jesus reina _ Ele está no trono _ Ele está 
exaltado nas alturas!’ Creio que essas pessoas irão vencer por causa desta verdade. 
É um grande fator na redenção 

 



UM HOMEM REPRESENTANTE ALCANÇOU O OBJETIVO 
Mas eu disse que isto é apenas uma parte da grande verdade. Há uma outra 

parte maior da qual podemos apenas dar uma ‘dica’ agora. ‘Que seria, pois, se 
vísseis subir o Filho do homem para onde primeiro estava?’ (Jo. 6.62) ‘O Filho do 
Homem subir...’ Este título é indicativo de uma grande e maravilhosa verdade. Ele 
nos traz direto para a Carta aos Hebreus. ‘Mas em certo lugar testificou alguém, 
dizendo:Que é o homem, para que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que 
o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o 
coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos; todas as coisas lhe 
sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou 
que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe 
estejam sujeitas.’ (Hb. 2.6-8) O homem ainda não chegou naquilo para o qual foi 
criado; isto não está todo realizado ainda. ‘Vemos, porém, coroado de glória e de 
honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da 
paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos.’ (v.9). 
O que significa tudo isto? 

Aqui está o Filho do Homem, em Quem, como o Primeiro, foi realizado toda 
a intenção Divina em relação ao homem, a Sua criação. Seria proveitoso, à esta 
altura, entrar em um estudo detalhado da Carta aos Hebreus, especialmente nos 
seus primeiros capítulos. ‘Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de 
que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: Que é o homem, para 
que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que o visites?’ (2.5,6). A sujeição 
ao homem da futura terra habitada é o que está em vista. Nós ainda não vemos 
toda esta sujeição ao homem; mas vemos o seu Representante no Céu, com todas 
as coisas sujeitas a Ele, para o homem. Está assegurado para o homem no Homem 
Representante no Céu. 

O escritor continua: ‘Por isso, irmãos santos, participantes da vocação 
celestial... ’ (3.1). É tudo de um pedaço, você vê. A ‘vocação celestial’ _ O que é?  
Estar em sociedade com Ele, em parceria com ele _ ‘Porque, assim o que santifica, 
como os que são santificados, são todos de um; por cuja causa não se envergonha 
de lhes chamar irmãos, dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos...’ 
(2.11,12). ‘Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial...’ O que é 
isto? Ter o domínio sobre a terra habitada que está por vir. Ele está lá, tendo 
assegurado este propósito de Deus em Sua própria Pessoa, representando o povo, os 
‘muitos filhos’ que Ele está ‘trazendo à glória’ (2.10). Este é o motivo pelo qual Ele 
‘subiu nas alturas’ (Sl. 68.18; Ef.4.8). Significa um Homem instalado, em plena 
possessão da eterna intenção de Deus em relação ao homem; instalado lá como o 
primeiro de muitos filhos sendo trazidos à glória. 

Talvez você pergunte: Qual é a diferença entre o governo celestial e o 
governo hoje, e aquele na velha dispensação? Pois os céus governavam. Nos dias de 
Daniel, os céus estavam governando (Dn. 4.26; cf. vv. 17,25,32). Sim, eles estavam 
governando na velha dispensação. Porém, qual é a diferença? Esta pergunta abre 
uma imensa porta, e toda esta carta aos Hebreus irá dar a resposta. É a grande 
diferença entre uma dispensação puramente terrena e temporal, e uma que é 
eterna, celestial, e espiritual. Isto compreende todas as diferenças que foram 
mencionadas nesta carta _ a carta das ‘melhores’ coisas. No governo celestial do 
Filho do Homem você chega a algo muito melhor do que a soberania geral de Deus 
na velha dispensação. Esta é uma matéria muito grande para considerarmos aqui, 
mas toda ela se centraliza na questão do por que Ele está lá na glória _ por que Ele 
subiu, por que Ele ascendeu e está glorificado. Isto implica algumas coisas muito 
grandes e desafiadoras do por que Jesus está no céu.  

 



(1) A Encarnação 
Vamos dar uma olhada sobre isso. A primeira nota, ou fase, da oitava, foi a 

encarnação do Filho de Deus: O Filho de Deus vindo em forma humana a este 
mundo. Você irá se lembrar de que tentamos explicar que houve um objeto 
tripartite na encarnação _ ele tinha três significados bem definidos. 
Primeiramente, a redenção do homem: vimos algo da natureza de homem, do qual 
o homem tinha que ser redimido; em segundo lugar, a re-constituição do homem ao 
padrão original de Deus; e, em terceiro, o aperfeiçoamento do homem. Essas três 
coisas foram absorvidas pelo Filho de Deus, sob o título de ‘O Filho Do Homem’, e 
pessoalmente em Si mesmo elas se tornaram reais. Ele não foi apenas o Redentor, 
mas Ele próprio era a Redenção. A Redenção se tornou uma Pessoa. Será que é 
necessário que eu defenda o que estou dizendo? Deixe-me repetir isto. Jesus não 
era apenas o Redentor, e a Redenção não foi apenas o que Ele fez: Ele esteve lá 
como  a corporificação e representação  pessoal da Redenção; Ele era a 
representação de homem redimido, do tipo de homem que iria surgir quando fosse 
redimido. 

Ele, então, foi um como re-constituído de acordo com a mente de Deus; o 
Homem, em representação, reconstituído e diferente. E, em Si mesmo Ele foi 
‘aperfeiçoado através dos sofrimentos’ (Hb 2.10). Ele representou o homem 
aperfeiçoado através dos sofrimentos e provas: não, naturalmente, no sentido de se 
tornar bom ou sem pecado, mas trazido à plenitude. Devemos sempre lembrar de 
que a palavra ‘perfeito’ na Bíblia  não significa apenas um estado: significa uma 
medida, uma maturidade, uma plenitude, uma inteireza, uma finalização, ou 
realização final de alguma coisa. Nele a perfeição não era fazer o homem melhor _ 
nada podia fazer isto _ mas poderia, como Homem, crescer. E Ele de fato cresceu. 
Observamos que foi dito duas vezes a respeito dos seus primeiros anos, primeiro à 
idade dos doze anos, e novamente mais pra frente, que Ele ‘crescia em sabedoria e 
estatura’, que ‘a graça de Deus estava sobre Ele’, e que Ele estava ‘no favor de 
Deus e dos homens’. (Lc 2.40,52). Ele crescia. E, então, quanto aos  três anos e 
meio, que aumento de paciência, que aumento de fé, que aumento de amor. Ele 
era o Homem aperfeiçoado, tornado perfeito por meio do sofrimento; isto é, Ele se 
tornou completo. Isto é encarnação. 

 
(2) A Vida Terrena 
Então consideramos a sua vida terrena. Como o vimos nos trinta anos, e, 

então, os três anos e meio, resumimos tudo dizendo: Aqui está o tipo de homem 
que Deus procura. Sob cada teste e prova, em todas as circunstâncias adversas, Ele 
é mostrado a nós como o tipo de homem que Deus deseja ter _ uma verdadeira 
humanidade: não, como dissemos, uma ‘teofonia’, uma mera visitação passageira 
de Deus em forma de homem, mas vivendo da infância até a maturidade de vida, 
como homem, e permanecendo lá como alguém aprovado por Deus, de quem Deus 
poderia dizer: ‘Nele está todo o meu prazer’ (Mt 3.17, 17:15), satisfazendo a Deus 
como Homem. Na vida terrena, lá está mostrada a nós, colocada diante de nós, o 
Homem que Deus deseja ter, o Homem que Deus procura. 

Se tão somente tivéssemos olhos para ver, e entendimento para 
compreender, tudo o que Ele era em si mesmo, e todas aquelas leis e princípios 
pelos quais Ele era governado! Quão diferente Ele era de qualquer outro homem _ 
completamente diferente, um mistério para todos. ‘no meio de vós está um a quem 
vós não conheceis.’ (Jo. 1.26). Não era apenas que Ele era o Filho Divino 
manifestado em carne. Foi verdadeiramente provado que, mesmo como homem 
eles não podiam  compreendê-lo. O amigos mais íntimos não o compreendiam, ou 
falhavam em compreendê-lo. Há algo a respeito dele como Homem que é diferente 



e inexplicável. Mas Ele é o tipo de homem que Deus vai ter. 
Eu deveria, talvez, dizer aqui em parêntesis, que, numa medida _ pode ser uma 
pequena medida, mas uma medida muito real _ isto é, ou deveria ser, verdade 
sobre cada cristão. O mundo não nos conhece porque não conheceu a Ele (Jo. 1.10; 
16.3; 1Jo 3.1b). Deve haver sobre um verdadeiro cristão algo que o mundo não 
pode compreender, algo que não adianta tentar fazer com que o mundo entenda, 
pois jamais irá entender. Há algo diferente. Não temos necessidade de tentar ser 
diferente e singular, e estranho, pois certamente seremos assim, se caminharmos 
com o Senhor! 

 
(3) A Cruz 
Então, chegamos à cruz, e na cruz vimos três coisas. Vimos, primeiramente, 

um homem, um tipo de homem, exposto. A cruz do Senhor Jesus foi uma terrível 
exposição, um descortinar, do homem como ele é. Se alguma vez o homem 
revelasse com o que ele se parece, mostrasse o que ele é e pode fazer, ele o faria 
então. Se alguma vez fosse manifesto que o homem é realmente impulsionado e 
dirigido pelo próprio diabo, que segue as suas pisadas, e apenas precisa de uma 
ocasião para que ela seja revelada, isto seria feito então. Não vamos pensar: ‘Oh, 
eles eram pessoas muito terríveis! Nós somos muito diferentes daquelas pessoas; 
jamais faríamos aquilo’. Espere até sermos colocados sob teste. Não há nada _ 
nada _ de que não sejamos capazes, se tão somente as circunstâncias  forem tais 
que descortinem as profundezas de pecado que existe em nossas naturezas, e nos 
traga para fora. Sim, o homem foi exposto na cruz. 

Em segundo lugar, vimos o homem classificado: o homem mostrado o que ele 
é e o lugar onde ele pertence, colocado em sua própria categoria. Não é verdade 
em nosso próprio caso, como cristãos, que, na medida em que chegamos, sob a luz 
do Espírito Santo, realmente entender algo de nossos próprios corações, em alguma 
medida para conhecermos a nós mesmos _ não é verdade que sabemos o lugar a 
que pertencemos? Porém, pela misericórdia e graça de Deus, sabemos onde 
devemos estar no final _ devemos ir para ‘o nosso próprio lugar’, aonde 
pertencemos. A cruz classificou o homem e mostrou o lugar de onde ele pertencia. 

Em terceiro, a cruz colocou tudo sob julgamento e morte, pois ‘todos 
pecamos’. Um homem exposto, um homem classificado, um homem julgado e 
colocado de lado _ esta é a cruz. 

 
(4) A Ressurreição 
A Ressurreição fala de um outro Homem produzido e atestado. Nas palavras 

do apóstolo Paulo: “Jesus Cristo... foi declarado”, ou ‘marcado como’, ‘o Filho de 
Deus com poder, de acordo com o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre 
os mortos’ (Rm 1.1,4). Isto resume tudo. A ressurreição foi a atestação do Homem 
que _ longe de ser posto de lado _ é trazido no lugar do homem que foi rejeitado. 

 
(5) A Ascensão 
A ascensão e a glorificação estão todos reunidos nisto: a instalação do novo 

Homem, representativamente, como o primeiro dos filhos sendo trazidos à glória; o 
novo Homem instalado no Céu. 

 
O ESPÍRITO VEIO PARA FAZER ESSAS COISAS REAIS NOS CRENTES 
Com este breve lembrete dos cinco pontos na oitava, chegamos ao advento 

do Espírito Santo. Você percebe que cada passo deve seguir o precedente, cada um 
é uma parte do outro. O advento do Espírito Santo foi para absorver todas aquelas 
coisas que tinham precedido, para  trazê-las à terra, do Senhor glorificado no Céu, 



e para torná-las reais em você e em mim. O Espírito Santo veio para tornar eficaz 
em você e em mim a redenção para a qual Cristo veio _ ‘a redenção que está em 
Cristo Jesus’ (Rom 3.24) _ a reconstituição do homem demonstrada em Cristo. Ele 
veio para continuar aquela obra que foi aperfeiçoada Nele, e levá-la à perfeição 
em nós _ para nos aperfeiçoar também, para nos fazer completos com a plenitude 
de Cristo. 

Assim, a base da operação do Espírito Santo é nada menos do que todo o 
significado da Encarnação, naqueles aspectos. Quanto à vida terrena, aqui está o 
Homem, o tipo de homem que Deus procura, e o Espírito Santo veio para nos 
conformar a este  tipo de homem, à imagem do Filho de Deus: numa palavra, 
tornar-nos semelhantes a Cristo. Esta é a obra do Espírito Santo; esta é a coisa pela 
qual Ele veio. Esta é a gloriosa esperança para nós. 

Quanto à cruz _ sim, é igualmente verdade que a atividade do  Espírito Santo 
é constantemente dar testemunho contra aquele homem que foi colocado de lado. 
Se você e eu somos habitados e governados pelo Espírito Santo, saberemos quando 
tocamos aquele homem. Saberemos que este é um terreno proibido; saberemos que 
há um aviso lá: ‘Não ultrapasse _ mantenha-se afastado. ’ Todo cristão que não 
sabe, por meio de uma ferroada ou um chute por trás, quando ele ou ela toca o 
velho homem, está faltando sensibilidade ao Espírito Santo.  Mas há outro lado. O 
Espírito Santo nos mantém do lado positivo, dizendo: ‘Agora este é o caminho, o 
caminho da vida. Largue o velho caminho _ mantenha-se no caminho da vida!’ Caro 
cristão, guarde isto no coração: acabe com aquele velho homem! Não esteja 
constantemente desenterrando-o e olhando para ele, indo sobre ele e ao redor 
dele, tentando encontrar algo de bom nele _ isto é, em você mesmo; pois você 
nunca conseguirá! O veredicto de Deus é que nele ‘não há bem algum’ (Rm. 7.18); 
assim, mantenha-se longe deste terreno, e mantenha-se no campo do novo homem. 
O velho homem foi exposto: certamente você sabe quão mau ele é. Por que ter 
alguma coisa com ele?  

O Espírito Santo veio para nos fazer saber que há um outro terreno sobre o 
qual devemos viver nossas vidas. Ele veio para levar a termo o efeito da obra da 
cruz, afastando de lado um, e trazendo o outro: em outras palavras, para fazer 
caminho para a ressurreição. Você e eu somos agora pelo Espírito Santo chamados 
para viver no terreno da Sua ressurreição, pela vida da ressurreição. A ressurreição 
é a grande característica desta dispensação. Essas são duas verdades _ o 
afastamento de um, a fim de abrir caminho para o outro. E o Espírito Santo veio 
para trabalhar neste terreno. 

Finalmente, tudo isto está reunido no Homem que está na Glória. Ele é a 
corporificação de todas essas coisas divinas. Ele está instalado lá, longe de 
quaisquer riscos terrenos, longe de qualquer possibilidade de interferência aqui da 
terra. Ele está fora de alcance de qualquer toque aqui deste mundo que procurasse 
alterar as coisas. Ele está bem acima de tudo. E, então, o Espírito Santo vem para 
continuar tudo isto que está corporificado Nele, e trabalhá-lo em nós e na Igreja. 

Isto, então, é a resposta à questão: Por que o Espírito Santo? Para cumprir o 
significado da encarnação, no que ela se refere ao homem; para cumprir o 
significado da vida terrena; para cumprir o significado da cruz; para cumprir o 
significado da ressurreição; para cumprir o significado da ascensão e glorificação do 
Senhor Jesus. O Espírito Santo absorve todas essas coisas, com o objetivo de 
realizá-las nos crentes. 

 
O ESPÍRITO SANTO ESTÁ COMETIDO AO SENHOR JESUS 
Assim, o Espírito Santo está completamente cometido ao Senhor Jesus. Ele 

tem um interesse que inclui e abrange todos os demais: Ele está focado com toda a 



Sua atenção e recursos sobre o Senhor Jesus, a fim de fazê-lo glorioso, e isto nos 
crentes. Como sabemos, o Senhor Jesus disse: ‘Ele Me glorificará’ (Jo 16.14). Esta é 
a Sua obra. Talvez isto seja algo muito familiar para se criar qualquer espécie de 
barulho, porém, encontro bastante conforto  para o meu coração a partir de cada 
contemplação fresca no fato de que o advento do Espírito Santo foi centralizado e 
resumido sobre este único assunto: realizar em você e em mim _ isto é, na Igreja _ 
tudo aquilo que o Senhor Jesus foi e fez na qualidade de Filho do Homem. Isto abre 
um espaço para confiança em oração, um campo de garantia da esperança. É assim 
que o Espírito Santo tem governado nesta dispensação. 

Este foi o tema principal de nosso Senhor durante aqueles últimos dias com 
os Seus discípulos. Ele terminou o Seu ministério público, retirou-se das multidões, 
e, por muitas horas antes do fim, entregou-se a Si mesmo, com atenção 
concentrada, aos seus discípulos. E, se você olhar para aqueles últimos dias e 
horas, tão firmemente embalados com esta instrução, este ensino, este abrir do 
Seu coração, você descobrirá que o seu tema principal durante todo aquele tempo 
se referia ao dia que estava chegando. ‘Naquele dia...’, ‘No dia...’, Ele dizia; e 
‘aquele’ dia era o dia do Espírito Santo. ‘Quando Ele vier...’; ‘Naquele dia, quando 
Ele vier...’ Ele deu a maior importância e valor sobre a vinda do Espírito Santo, 
porque Ele sabia muito bem que tudo aquilo para o qual Ele tinha vindo, como a 
encarnação e a vida terrena, e a cruz, ficaria sem qualquer valor caso o Espírito 
Santo não reproduzisse aquilo orgânica e vitalmente em seu povo. 

Ele reuniu aquilo numa declaração muito familiar: ‘se o grão de trigo, caindo 
na terra, não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto. ’ (Jo. 12.24). 
Agora, Ele disse isto em resposta a certas pessoas que tinham expressado um 
desejo de ‘ver Jesus’ (v.21). Foi uma resposta estranha, misteriosa. ‘É chegada a 
hora em que o Filho do Homem será glorificado... se o grão de trigo, caindo na 
terra, não morrer, fica ele só...’ Certamente o que Ele queria dizer era: ‘Embora 
você peça, embora você busque, mesmo com sinceridade, você jamais irá ver o 
Filho do Homem glorificado, somente se Ele for reproduzido em outra pessoa, como 
o grão reproduzindo a si mesmo. Aí você Me verá, aí você verá a minha glória’. 

Porque há um senso no qual não se vê o Filho do Homem, o glorioso Filho do 
Homem, exceto na Igreja, nos crentes. Que pobre exibição fazemos disso! Mas este 
é o Seu caminho. Digo, Ele gastou aquelas horas e aqueles dias concentrado nisto. 
‘Por tudo aquilo que vim a ser e a fazer, a necessidade é de que o Espírito Santo 
venha. É muito mais importante que Ele venha do que Eu fique. Se Eu ficar, sou 
como o grão de trigo sozinho; se Eu for, abro espaço para Ele reproduzir’. Ele 
ensinou, portanto, que a única maneira de conhecê-Lo, a única maneira de vê-lo, 
era dessa forma. 

 
A MORTE, O OBSTÁCULO PARA O PROPÓSITO DE DEUS, FOI REMOVIDA 
Que efeito deve isto ter sobre nós? Certamente, antes de tudo, deve nos dar 

um real exercício sobre a questão do Espírito Santo ter o seu lugar legítimo em nós, 
sem obstrução alguma, estando livre para fazer a Sua obra. Vamos nos lembrar de 
que Deus, do seu lado, tem se movido para remover a grande obstrução de todos. 
Quando, na carta aos Hebreus, o Senhor Jesus é apresentado como o Homem 
instalado no Céu _ ‘Vemos a Jesus, coroado com glória e honra’ (2.9) _ isto significa 
que é possível agora para Deus continuar com a Sua obra em relação à humanidade. 
O plano de Deus está sempre voltado para o homem. ‘Que é o homem, para que te 
lembres dele? Ou o Filho do Homem, para que o visites?’ (2.6). Aqui está O Homem 
a quem os homens devem ser conformados: porém havia uma grande obstrução, um 
grande obstáculo que tornava aquilo impossível, e este era a morte. A morte estava 
no caminho. O homem jamais podia chegar àquilo enquanto a sentença de morte 



repousasse sobre tudo. Pois, quando o homem pecou em seu primeiro pai, a morte, 
o grande inimigo a todo propósito de Deus, foi passada como uma sentença sobre 
todos os homens; e assim, ela se põe no caminho. Aquele homem, aquela raça 
jamais pode chegar lá e ser daquela maneira. 

Porém, ‘Vemos ...a Jesus, por causa do sofrimento de morte, coroado com 
glória e honra’. Ele removeu aquela obstrução, o obstáculo, e a destruiu. ‘para que 
pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte’ (Hb 2.14). Ele 
‘experimentou a morte por todos os homens’ (v.9). Ele removeu o grande obstáculo 
e o tirou do caminho. Agora podemos alcançar aquela semelhança! Do lado de 
Deus, o maior obstáculo ao cumprimento do Seu propósito Divino foi removido _ e, 
se você lidar com o maior, terá lidado com todo o resto _ e assim, o caminho está 
aberto. 

O efeito disso sobre nós, então, deve ser que nos damos conta de que 
escapamos, e nos mantemos afastados do terreno da morte _ a morte que repousa 
sobre o velho homem. Isto pode soar misterioso, confuso, porém, de fato isto é 
muito real, prático. Se você e eu começarmos a ter qualquer envolvimento com nós 
mesmos, como estarmos em nós mesmos, sabemos que a morte começa a operar. É 
sempre assim. E o inimigo sabe disso também. Se ele puder colocar em movimento 
esta ‘roda da natureza’ (Tg 3.6), fazê-la ficar estimulada e nos fazer ficar 
envolvidos, ele sabe que nos terá novamente debaixo do poder da morte. O Espírito 
Santo é o Espírito da Vida, e Ele trabalha nesse sentido, e apenas neste sentido, o 
terreno da vida. Você e eu, portanto, deveríamos fazer disto o nosso exercício para 
sempre permanecermos no terreno da vida. Precisamos nos lembrar de que o plano 
de Deus para nós é vida, não morte. Se nos apegarmos à vida, Deus irá reagir: o 
Espírito Santo irá se mover. Nós aceitamos a morte muito facilmente. O inimigo 
está sempre oferecendo morte para nós, de uma forma ou de outra, tentando  nos 
fazer aceitá-la. Se começarmos a brincar com a morte, simplesmente estaremos 
dando terreno para o Diabo, e ele irá arruinar tudo. É contra o Espírito Santo. Que 
o Senhor nos ensine o que isto significa. 

O Espírito Santo, então, está comprometido com o Cristo ressuscitado, para a 
realização de tudo o que a Sua vida ressurreta significa, visando no final a 
glorificação. 

 
A PRESENTE DISCIPLINA LIGADA AO GOVERNO FUTURO 
Há em Cristo um propósito muito completo em relação ao homem, um 

propósito muito completo de fato. Dissemos alguma coisa a esse respeito, a partir 
de Hebreus, em seu último capítulo. ‘E o constituíste sobre as obras das tuas 
mãos’; ‘Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés.’ (Hb 2.8). ‘Porque não foi 
aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos.’ (Hb 2.5). Este este é um 
tremendo chamado, uma tremenda vocação: nada menos do que governar este 
mundo, em união com Cristo, na época vindoura. Você diz: ‘Esta é uma idéia 
maravilhosa, uma linda concepção _ porém, qual é o valor de concepções e idéias  
maravilhosas que estão  distantes nos séculos vindouros?’  Após esta maravilhosa 
apresentação que vimos em Cristo, e do homem em relação a Cristo, e de sua 
associação  e participação no governo do mundo vindouro, há duas coisas que 
resultam desta carta aos hebreus. 

Uma é que, em relação a este propósito, Deus está fazendo algo nos crentes 
agora. Você se lembra de Hebreus 12? ‘tivemos nossos pais segundo a carne, para 
nos corrigirem, e nós os reverenciamos; não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos 
espíritos, para vivermos?’ (vv. 9). A carta toda realmente leva a isto. Com o 
capítulo 12 o escritor se aproxima do final da sua mensagem; ele está resumindo. 
Do que se trata tudo isto? ‘Por isso, irmãos santos, participantes da vocação 



celestial...’ (3.1). O governo do mundo vindouro em união com Cristo _ esta é a 
nossa chamada. Porém, temos que ser preparados para isto; e o que está nos 
acontecendo agora, em nossa vida espiritual, é o nosso treinamento para isto, e é 
muito prático. 

Se há uma coisa que você e eu descobrimos que precisamos aprender, é 
como obter ascensão de espírito. Por que o Senhor permite todas essas coisas _ 
essas coisas adversas, penosas? Por que ele não as impede? É para que possamos 
aprender ascendência de espírito: porque este governo não é oficial _ é um governo 
espiritual. O real governo deste mundo é espiritual. Por trás dos homens e de tudo 
o que está acontecendo há um sistema espiritual em ação. É algo diabólico. Deus 
irá varrer isto do universo e colocar  algo bom em seu lugar. Irá ser um governo 
espiritual, celestial, e, quando houver um cenário celestial neste mundo, que 
diferente tipo de mundo será. Deus irá tornar este mundo um lugar saudável, 
colocando sobre ele um governo espiritual salutar, e este governo será colocado 
nas mãos dos santos. 

Porém, com isto em vista, teremos que passar por um exaustivo ensino nas 
mãos do Pai dos espíritos. Tudo visando esta questão de obter ascendência 
espiritual. Cada dia temos algo para galgar, espiritualmente; algo que deve ser 
colocado em sujeição sob os nossos pés. Muito freqüentemente as coisas alcançam 
o topo e  põe os pés sobre nós. A fim de trazê-las em sujeição, temos que cooperar 
com o Senhor, e o nosso treino é, assim, para que possamos aprender a trazer as 
coisas sob os nossos pés. O Espírito Santo está aqui para isto. Todas aquelas 
palavras sobre sermos ‘fortalecidos com poder através do seu Espírito no homem 
interior’ (Ef 3.16), ‘fortalecei-vos na força do Senhor’ (Ef 6.10; 1 Pd 4.11) _ todas 
essas palavras têm a ver com o assunto de ganhar ascendência espiritual, chegar no 
topo. 

 
NECESSIDADE DE ENCORAJAMENTO E CONSELHO 
A outra coisa que advém desta carta aos Hebreus é aquela nota 

constantemente tocada de exortação, de encorajamento. ‘Vamos em frente...’ Há 
muita exortação e súplica. Por quê? Por causa deste alto chamado, por causa desta 
grande vocação, por causa deste propósito em nossa nova criação e união com o 
Filho de Deus. É nossa herança _ o mundo vindouro e o governo dele. Precisamos de 
muito encorajamento, precisamos de muita exortação, precisamos de conselho 
constante; trata-se de algo muito grande. Creio que é isto a que o escritor se 
refere quando diz: ‘Como escaparemos nós se negligenciarmos tamanha salvação?’ 
(Hb 2.3). A ‘grande salvação’ não é apenas escapar do inferno e de alguma forma 
arranhar o céu _ é tudo isto que está nesta carta: ‘Companheiros num chamado 
celestial’. 

O Espírito Santo veio para o propósito de efetivar isso. Talvez os nomes pelos 
quais o Senhor Jesus o chamou não nos impressione muito: por exemplo, quando 
Ele o chama, em nossa língua, de ‘o Consolador’. Naturalmente, isto é muito bom: 
precisamos de consolo; mas isto é apenas uma parte do significado do Seu Nome. 
Seu nome completo é: ‘Aquele chamado ao lado’, co-operando conosco; ‘o 
Encorajador’, ‘o Advogado’. Ele veio para estar ao nosso lado _ para ser o nosso 
Ajudador e Encorajador nesta grande obra de se conformar ao Filho de Deus e 
realização da vocação eterna nos séculos vindouros. 

 
CAPÍTULO 7 _ A IGREJA: SEU NASCIMENTO, VOCAÇÃO E COMPLETUDE 
Por quê Igreja? 
A maior preocupação ou interesse de Deus é Seu Filho. O segundo maior 

interesse ou objetivo de Deus no universo é a Igreja. E, nas Escrituras, essas duas 



são colocadas juntas. Aqui está a afirmação: ‘e sobre todas as coisas o constituiu 
como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo 
em todos.’ (Ef 1.23). 

A Igreja é a ‘plenitude’ de Cristo. Se a Igreja precisa de Cristo, Cristo precisa 
da Igreja. 

 
O QUE É A IGREJA? 
Iremos procurar responder a pergunta: ‘O que é a Igreja?’, em algumas 

sentenças concisas. 
Primeiramente, a Igreja é um corpo particular de pessoas, escolhidas em 

Cristo antes do mundo existir. Isto é precisamente afirmado em Efésios 1.4. Lá, é 
afirmado que a Igreja, este corpo particular de pessoas, foi ‘escolhida Nele’. 
Exatamente como Cristo foi definitivamente escolhido (Lc 9.35; Sl 89.19; Is 42.1) e 
ungido (Hb 1.2; 3.2), assim foi a Igreja. 

Em segundo, a Igreja é um corpo de pessoas chamadas das nações para ser 
um povo celestial agora: não no futuro, nos séculos vindouros, mas agora. Isto está 
claramente implícito em Atos 15.14: ‘Deus visitou os gentios, para tomar deles um 
povo para o seu nome.’ E é a isto que o Senhor se refere, quando disse: ‘Eu 
edificarei a minha Igreja’ (Mt 16.18). 

Em terceiro, a Igreja é um corpo de pessoas que, embora chamado 
individualmente, são apenas muitos indivíduos. Eles nunca foram escolhidos 
individualmente, nunca foram escolhidos separadamente, mas como um todo. É 
muito importante lembrarmos disto. E, como a obra do Espírito Santo é sempre 
tornar real aquilo que foi eternamente determinado e ungido por Deus, assim, é 
Sua obra _ não como um pensamento secundário, mas conforme o plano _ tornar 
real e operante esta unidade eterna em e com Cristo: pois este é o propósito de 
Deus. 

 
MAGNIFICÊNCIA DA CONCEPÇÃO DIVINA  
  
À esta altura, quero citar uma passagem de um livro publicado alguns anos 

atrás, que coloca a matéria numa forma muito melhor do que eu, e eu a reproduzo, 
porque não é minha. 

‘É essencial para uma consideração exata desta matéria (isto é, a Igreja) que 
a magnificência do conceito de Igreja do Novo Testamento seja apreendida. Nas 
epístolas aos Efésios e aos Colossenses a visão da Igreja, que é o Corpo de Cristo, é 
anunciada. É vista lá como a ideal, invisível, indivisível, inviolável companhia de 
redimidos da presente era. Ninguém a não ser os regenerados tem parte nela; 
ninguém, exceto o eleito, participa de sua bem-aventurança. Falha e defeito são 
desconhecidos em relação a ela. Nela o fingido e o hipócrita não pode entrar. 
Ruptura ou divisão ela não conhece. Sua unidade é inquebrável; sua vocação e 
glória são celestiais; seu relacionamento com Cristo é santo e íntimo; e seu destino 
está ligado a Ele em esplendor inconcebível. Através dos séculos da nossa era, cada 
geração que marcha traz uma contribuição a ela. Enquanto historicamente seus 
membros estão sendo chamados, um por um, sendo incorporados a ela, em sua 
plenitude e glória ela está sempre diante dos olhos de Deus. De fato, ela tem 
estado em Seu coração antes dos tempos. As ordens angelicais, de seu ponto de 
vista superior observam-na e ficam impressionados e iluminados com a multiforme 
sabedoria de Seu Arquiteto Divino. Através dos anos desta era, o próprio Cristo é o 
seu construtor, adicionando pedra a pedra a este magnífico templo,que é Ele 
mesmo, enquanto espera aquele dia quando finalmente ela, completa, santificada, 
maravilhosa, sem mancha e radiante com a glória celestial, seja apresentada a Ele 



mesmo, tomada de pleno gozo de uma associação eterna de bem-aventurança, 
marcas desconhecidas no presente’. 

Estou certo de que você concorda com isto. Por um lado, isto não é nenhum 
exagero, e isto, por outro lado, é uma apresentação de algo que é de valor 
tremendo para Deus, para Cristo, e para nós mesmos. 

Se você encontrar dificuldade com algumas das asserções, você deve lembrar 
que a declaração toda é feita do ponto de vista de Deus e do Céu, não do nosso. É 
assim que Ele vê, eternamente. O que Ele pode estar vendo quanto à condição 
presente das coisas aqui em baixo é uma outra questão; mas esta é a eterna 
concepção de Deus, e é assim que Ele a terá eternamente. Será assim. E, no seu 
tempo devido, será provado que é desta forma. Pode ser difícil para nós vermos; 
contudo, se pudéssemos ver do ponto de vista de Deus, veríamos que toda 
afirmação daquela sentença é verdadeira.  

  
EVIDÊNCIA DA OPOSIÇÃO 
  
Vamos suspender nossas dificuldades por um instante e prosseguir. A Igreja é 

um objeto definido, uma entidade. Ela não é simplesmente uma idéia abstrata _ 
não é uma coisa imaginária. É uma realidade _ não apenas na mente de Deus, mas, 
quando é vista de acordo com a sua real constituição, e não com a constituição 
humana, ela também  é uma realidade em sua existência atual. A Igreja é de uma 
importância imensa para Deus e para Cristo. Como lemos, ela é declarada ser Sua 
‘plenitude’. Todos os grandes valores de Cristo _ Sua plenitude _ são para a Igreja, 
na Igreja, e através da Igreja. Temos a declaração da Palavra de Deus sobre isto, e 
temos a história da Igreja _ em sua continuação, persistência, e sobrevivência _ 
que sustenta isto. E, se precisarmos de mais evidência quanto à sua importância e 
valor, podemos sempre obtê-la de certa medida, que evidencia uma solicitude 
bastante irreligiosa para com os interesses de Deus. Satanás odeia a Igreja, como 
ele odeia Cristo. Ele tem despendido mais preocupação com a Igreja do que com 
qualquer outra coisa.  

Quero fazer mais uma citação do livro, e estou muito feliz por dizer que isto 
não é de primeira mão. 

‘Através de toda a era Cristã, uma minoria tem se esforçado em realizar 
numa vida corporativa esses princípios escriturísticos. A oposição mais severa e 
implacável veio sobre eles, não do mundo, mas  da cristandade organizada, isto é, 
o sistema que os homens chamam de igreja. Por meio dessa poderosa organização 
eles foram oprimidos, mal representados, perseguidos, ultrajados, ridicularizados, 
e ignorados. Porém, a persistência deles, de século para século, supriu a prova da 
praticabilidade desses princípios, e de que a Igreja pode estar na vontade de 
Deus’.  

E uma outra porção de um outro livro _ este é sobre a Igreja: 
‘Contra tal verdade transcendente, do modo como ela toca a glória de Deus 

e a pessoa de Cristo, não é surpresa que o arqui-inimigo devesse se colocar com 
toda a sua força e seus dispositivos mais persistentes e engenhosos, tanto por 
oposição como por imitação...’  

Sim: se há uma coisa, próxima ao próprio Senhor Jesus, que Satanás odeia, é 
a Igreja, e qualquer representação verdadeira dela. Eu deveria gastar mais tempo 
com este assunto da representação da Igreja _ a necessidade, a possibilidade e a 
natureza disso _ e nós podemos retornar à uma palavra mais conclusiva mais 
adiante. 

  
 



TÍTULOS OU PINTURAS DA IGREJA 
  
Perguntamos: Por que a Igreja? Penso que a melhor forma de responder esta 

questão é por meio de uma consideração de várias representações ou pinturas dela, 
os vários títulos dados a ela, na Palavra de Deus. Há na Palavra talvez nove títulos 
principais, ou ilustrações da Igreja. Pode haver outras secundárias, mas, no 
principal, há nove. Se considerarmos cuidadosamente essas telas ou títulos, 
chegaremos muito próximos de uma resposta para a nossa questão. Vamos 
percorrê-las  com alguns comentários sobre cada uma. 

  
(1) A Casa de Deus 
  
O primeiro título dado à Igreja é a Casa de Deus. Mas aqui é necessário 

sermos claros quanto aos nossos termos. Quando falamos de uma casa, 
imediatamente pensamos de uma estrutura, um edifício. Passamos por uma rua e 
dizemos: ‘Esta é uma bonita casa’, ou, ‘uma casa  incomum’; é assim que usamos a 
palavra. É necessário entendermos que este não é o significado pleno da palavra 
como é usada na conexão ‘Casa de Deus’. Deveríamos estar mais próximos da 
verdade se mudássemos a palavra para ‘lar’, pois este é realmente o propósito, e 
inclui três idéias. Uma, a estrutura _ o edifício de Deus; dois, os conteúdos da casa 
_ O que tem nela; três, o arranjo ou ordem da casa _ como os conteúdos são 
dispostos, desdobrados; seus lugares, suas posições, e assim por diante. Com isto, 
naturalmente, está estreitamente associada a idéia de governo. A estrutura, os 
conteúdos, o arranjo, ordem e governo da casa: tudo isto está contido nesta 
expressão, ‘A Casa de Deus’. 
Primeiramente, a Casa de Deus é o edifício de Deus, a estrutura de Deus. ‘Eu 
edificarei a minha Igreja’. Ela é de Deus. O homem não faz isto, e é impertinente 
pegá-la e fazê-la do homem. A propriedade deste edifício pertence somente a 
Deus. 
Então, o que está nesta casa está lá porque Deus a colocou, nada pode ter um 
lugar, como uma ‘pedra viva’, na Casa de Deus, a não ser que seja colocado lá pelo 
próprio Deus. Você não pode ‘se ligar’ à Casa de Deus por sua própria escolha. Você 
pode falar sobre ‘unir-se à Igreja’, mas isto pertence a um outro campo de coisas. 
No Novo Testamento ‘o Senhor acrescentava à Igreja aqueles que eram salvos’ (At 
2.47). O Senhor acrescentava. Somente aqueles a quem o Senhor inclui estão na 
Casa de Deus. 

Terceiro, a ordem na Casa de Deus é ordem de Deus. Deus é um Deus de 
ordem; Satanás é o deus da anarquia e da falta de lei. Deus tem uma ordem para a 
Sua Casa, e Ele é muito meticuloso quanto a isto. Isto está claro o suficiente na 
primeira carta aos Coríntios. Se ignorarmos esta ordem, desprezá-la, pô-la de lado, 
será para o nosso próprio prejuízo, nosso próprio detrimento. Descobriremos que 
em nossas vidas haverá frustração, limitação; Deus não estará colocando o Seu selo 
sobre nós. O Espírito Santo possui a custódia da ordem Divina, e assim, chegaremos 
à esta ordem se estivermos sob o governo do Espírito Santo. 

O nosso lugar na Casa de Deus é uma prerrogativa de Deus por meio do 
Espírito Santo. O lugar que ocupamos, a função que desenvolvemos, deve ser 
ungida por Deus. Se tentarmos fazer aquilo que Deus jamais nos chamou para fazer, 
estaremos mal encaixados na Casa de Deus. Porém, se, debaixo do governo do 
Espírito Santo, estivermos contentes com aquilo para que o Senhor nos trouxe em 
Sua própria Casa, estaremos em descanso; será tranqüilo, sem atrito. Deus 
supervisiona Sua própria Casa: é Seu governo, porque é a Sua Casa. E, como disse 
em outra conexão, não há nada mais impertinente do que vir para a Casa de Deus e 



tentar desarranjar a ordem, ou impor a nossa própria ordem. Devemos sempre 
procurar estar sujeitos ao Espírito Santo, e a Sua ordem, na Casa de Deus. 

  
(2) O Tabernáculo e o Templo 
  
A segunda representação da Casa é encontrada no Tabernáculo e no Templo. 

Eles são idênticos em propósito. Há, no principal, duas idéias conectadas a essas 
designações. 
Primeiro, são o lugar onde Deus está, o lugar onde Deus escolhe estar. Lá é um 
lugar onde Deus escolhe estar e onde Ele pode ser encontrado, e, normalmente, 
este lugar é em Seu Templo _ na Igreja. A Igreja é para ser o lugar, foi 
intencionado para ser, o lugar onde você irá encontrar Deus, onde Deus está. Ela 
não é uma construção; é um povo de Deus. Ele escolhe um lugar para Si mesmo. 
Quanta ilustração há no Velho Testamento sobre isso. (Sl 132.13,14). Mas as 
palavras de Seu próprio Filho são: ‘Onde estiverem dois ou três reunidos em meu 
nome, ali eu estou’ (Mt 18.20), isto é a enunciação de um princípio eterno. Deus 
escolhe estar ou se localizar: Ele escolhe estar num certo lugar, e lá você O 
encontra. Como uma pessoa é tentada a ampliar isso! Mas se você, como crente, 
como cristão, separar-se do povo de Deus, e seguir seu próprio caminho de 
independência, você não irá encontrar o Senhor até que volte para os outros 
discípulos. Deus escolheu o Seu Templo, Seu Templo Espiritual, como o lugar aonde 
Ele irá nos encontrar, o lugar onde Ele pode ser encontrado. 

E, quando as coisas são como devem ser, quando estiver de acordo com o 
Seu propósito, este lugar é também onde Ele fala. Arrisco-me em dar um passo 
além, e dizer que, quanto mais íntimas forem as condições num grupo, em relação 
à vontade de Deus, o propósito de Deus para a Igreja, mais plenamente você ouvirá 
Ele falar ali. Você irá ouvir mais do Senhor em tais condições do que num lugar 
onde há menos aproximação ao Seu conceito de Templo. 

O segundo pensamento ligado ao Tabernáculo ou Templo é que ele é o lugar 
onde Deus é adorado. É  ‘santo ao Senhor’. A Casa espiritual de Deus, contudo, não 
é uma estrutura, mas um povo, e assim, o Templo carrega a idéia de um povo que 
adora. E o que é adorar? Temos definido adoração como o ato de se levar tudo a 
Deus; tudo direcionado ao Senhor. Isto é ‘santo _ ou completamente do Senhor’, 
tudo sendo para Ele. É assim que a Igreja deve ser; este é o plano de Deus. 

  
(3) Uma Nação Santa  
  
De Pedro, aprendemos que a Igreja é uma nação _ ‘uma nação santa’ (1Pd 

2.9, citação de Ex. 19.6). Muita luz é lançada sobre isto no Velho Testamento, 
como sabemos. Como dissemos no início, é um povo tomado das nações por causa 
do Seu Nome, para ser feita, aqui e agora, uma nação santa, uma nação de uma 
ordem diferente _ a exata palavra ‘celestial’, naturalmente, carrega isto consigo _ 
uma nação celestial tirada das nações, embora no meio das nações. Mas aí estão as 
três coisas a ser observadas em conexão com esta concepção da Igreja como uma 
nação. 

A primeira coisa é o princípio ou lei de separação. Isto é claramente 
ilustrado e efetivamente no caso de Israel, como o tipo terreno desta Igreja, 
separada das nações. Israel perdeu sua própria integração, sua vocação, seu poder, 
sua glória _ tudo _ quando perdeu aquela distinção das outras nações, quando 
permitiu que uma ponte fosse construída entre ela e eles, e começou a adorar os 
seus deuses. Foi por causa da perda de sua distinção como uma nação que Israel foi 
para o cativeiro. O Velho Testamento é uma lição muito poderosa de princípios 



espirituais. Se isto é verdade no temporal e no campo terreno, quanto mais 
verdade deve ser no espiritual, no celestial, no eterno! Uma coisa que contou, 
talvez, mais do que qualquer outra, pela perda de glória, poder, influência, e a 
presença de Deus, na Igreja durante os séculos, tem sido a infiltração do mundo 
nela, e a ida dela para o mundo _ uma perda de distinção, uma perda de 
separação. 

Além disso, a nação era um povo constituído tanto quanto separado. 
Certamente era separada _ não havia dúvida sobre esta separação do Egito! Faraó 
tentou discutir sobre isto; sugeriu que eles devessem viver mais perto, um pouco 
ligado. ‘Não’, disse o Senhor por meio de Moisés, ‘nem uma unha de animal!’ 
(Ex.10.24-26). E, então, olhe para a separação que o Senhor fez, a brecha que Ele 
colocou entre Israel e o Egito. É tudo muito ilustrativo. Mas então, quando Ele os 
tirou de lá, Ele os constituiu numa nação. Eles partiram numa multidão _ podemos 
também dizer uma população; e, então, Deus os tomou nas mãos para formá-los e 
constituí-los numa entidade, com leis espirituais e princípios que governam cada 
detalhe das suas vidas. Eles foram trazidos diretamente sob o controle do Céu, para 
um lugar onde nada deste mundo poderia suprir as suas necessidades. Seus recursos 
eram todos do Céu; eles eram um povo constituídos sobre princípios celestiais, sob 
governo celestial. E isto é a Igreja! 

Terceiro, Pedro nos fala, nesta declaração abrangente, que o propósito de 
nossa chamada é o de ‘contar as excelências Dele que nos chamou’ _ daquele que 
‘nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz’. A vocação da nação é mostrar 
as Suas ‘excelências’: em outras palavras, mostrar como Deus excede, como Ele 
transcende. Esta foi a chamada de Israel; e, se isto era verdade numa forma 
terrena limitada, quanto mais é verdade na forma celestial, universal, da Igreja. 
Para mostrar as Suas excelências, como Ele excede: é isto que Ele está buscando o 
tempo todo. Como freqüentemente temos dito, Ele permite ao inimigo ir um longo 
caminho, ter bastante corda, e, então, Ele mostra quão mais longe Ele pode ir. Ele 
permite ao inimigo fazer muito. E, então, ele mostra como Ele pode fazer com que 
tudo aquilo redunde em Sua própria glória. 

As ‘excelências Dele’, mostradas na Igreja e por meio da Igreja: isto é algo 
para se apoiar. Olhe para o livro de Atos, a partir deste ponto de vista apenas, e 
veja o desenvolvimento do que Paulo disse, muitos anos mais tarde: ‘E quero, 
irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior 
proveito do evangelho;’ (Fp 1.12). Apenas pense nas coisas que lhe sobrevieram _ 
tudo para auxílio do evangelho! Esta é uma das maneiras em que Suas excelências 
são mostradas. Se os anjos estão observando, estou certo de que estão cobrindo 
suas faces e cobrindo seus pés em adoração, na medida em que vêem a graça de 
Deus em Seus servos e filhos _as Excelências de Sua graça. 

  
(4) A Igreja 
  
Para nossa quarta designação, chegamos à própria palavra ‘Igreja’ em si. 

Esta, como sabemos, representa a palavra grega 'ekklesia', uma palavra muito rica 
e plena que foi apropriada por Cristo e pelos apóstolos e aplicada a este corpo 
eleito eternamente, a Igreja. O equivalente moderno desta palavra é a nossa 
‘assembléia’, uma palavra que carrega em si todos os elementos do significado no 
original grego. No mundo grego, certas pessoas eram escolhidas, eleitas, para uma 
posição tanto no conselho municipal, como no governo provinciano ou nacional, 
conforme a eleição fosse numa cidade, ou numa província, ou num país, 
respectivamente. E, num determinado tempo, quando havia negócio de estado a 
ser tratado, e uma sessão marcada, os mensageiros saíam para chamar os homens 



juntos, para convocar a assembléia, a fim de transacionar o negócio de estado ou 
cidade. Tal corpo de homens era chamado de ekklesia. 
Não era um assunto de igreja, um assunto ‘eclesiástico’, como pensamos; era um 
assunto puramente político, fosse da municipalidade, da província, ou do estado _ 
a ‘Assembléia’. Isto incorporou a idéia de uma companhia eleita, trazida junta para 
transacionar o negócio do reino. Esta é a palavra que foi apropriada e aplicada à 
Igreja. Como ela é rica! Uma companhia eleita, chamada junta para o propósito de 
tratar de um negócio do reino! Uma companhia eleita _’escolhida Nele antes da 
fundação do mundo’ (Ef 1.4), ‘chamada para a comunhão de Seu Filho’ (1Co 1.9), 
chamada ‘de acordo com o Seu propósito eterno’ (Ef 3.11): chamada junta, e, com 
Ele, conferida com os negócios do Seu governo. 

  
(5) O Corpo De Cristo 
  
A seguir chegamos à ‘Igreja que é o Seu Corpo’. Lemos sobre isto em Efésios 

1.22,23, e há, naturalmente, muitas outras referências à igreja sob esta designação 
ou título. Qual é a idéia, ou a função, de um corpo físico? Primeiramente, o corpo 
de um homem é um veículo para a expressão de sua personalidade. Nem sempre 
você pode ler a personalidade através das características e do corpo, mas as 
pessoas usualmente se dão a conhecer até certo ponto por meio dos seus corpos. 
Até mesmo se, como em alguns casos, você achar difícil de ler o que está do lado 
de dentro, o próprio fato de ser difícil já mostra a você que eles não querem que 
você saiba _ e você percebe. Não podemos facilmente nos livrar do fato de que, 
seja por gesto, pelo olhar, pela expressão, ou de muitos outros modos, traímos a 
nós mesmos por meio do nosso corpo. Este, até certo ponto, é um propósito do 
corpo, ser a expressão do homem interior, a fim de prover-lhe um meio de 
expressar a si próprio. 

Da mesma forma, ‘a Igreja que é o Seu Corpo’ é o instrumento, a 
‘corporificação’, do Espírito do Senhor, no qual e pelo qual Ele se expressa a Si 
mesmo. Se a Igreja, como a conhecemos e nos movemos entre os seus membros, 
acordasse para o propósito Divino, poderíamos conhecer como o Senhor é. 
Guardemos isto em nossos corações: que a nossa própria existência como a Igreja é 
para que as pessoas possam conhecer como Cristo é. Alias, nós falhamos muito 
nisto. Geralmente é tão difícil detectar o caráter real do Senhor Jesus em Seu 
povo. Mas este é o exato significado do Corpo de Cristo. 

Mais ainda _ e aqui estamos num campo familiar _ um corpo físico é um todo 
orgânico. Não é algo colocado junto do exterior. É algo marcado pela unicidade, 
por causa de sua vida interior; ele está relacionado e inter-relacionado em cada 
parte, dependente e inter-dependente; cada parte remota é afetada por aquilo que 
acontece em qualquer outra parte. Isto poderia ser bem mais expandido. Mas nós 
temos muito ainda para aprender quanto à real aplicação espiritual desta realidade 
a respeito da Igreja como o Corpo de Cristo. Precisamos ser trazidos exatamente 
para este grande ‘sistema solidário’ do Corpo. E isto exige uma obra real da graça 
em nós. Há muitas formas nas quais isto é expressado na palavra. Precisamos 
‘lembrar dos presos, como se estivéssemos presos com eles, e dos maltratados, 
como sendo-o nós mesmos também no corpo.’ (Hb 13.3); isto é, precisamos entrar 
na situação deles pelo Espírito. Isto é um conjunto orgânico. ‘Se um membro sofre, 
todos os demais membros juntamente sofrem’ (1Co 12.26). É provável que soframos 
bastante por coisas que não sabemos nada a respeito. Há um sofrimento em curso, 
e estamos envolvidos nele: o Senhor está procurando nos envolver nas necessidades 
dos outros, trazer-nos para os seus conflitos. 



Porém, aprendamos ou não esta verdade, estejamos ou não conscientes 
disso, e compreendamos ou não isto, é fato de Deus que isto é assim. Crentes de 
um lugar são dependentes de outros crentes em outro lugar; eles são afetados. Isto 
é um  todo; há um sistema-nervoso solidário através de todo o corpo. Se apenas 
você e eu nos tornássemos espiritualmente mais vivos, a expressão do Corpo seria 
muito mais perfeita. Nossa morbidez, nossa insensibilidade, nossa falta de vida 
espiritual, resulta em mais sofrimento, mais perda, do que precisa haver. 
Se apenas pudéssemos _ não mecanicamente, e não por meio de informação, mas 
no princípio do Corpo _ ser movidos para dentro de uma solidariedade e cooperação 
universal para com o povo de Deus! Nosso mover é usualmente mecânico; temos 
que ler ou ouvir cartas, de alguma maneira receber informação, a fim de sermos 
estimulados à alguma medida de oração. Porém, creio que, se estivéssemos 
realmente no Espírito, o Espírito iria colocar os fardos das pessoas em nossos 
corações. Você não acha que esta é uma questão que devemos continuamente 
trazer diante do Senhor? ‘Senhor, há alguém orando hoje por alguma coisa: será 
possível que eu possa ser a resposta à oração dessa pessoa? Se for assim, mostra-
me, guia-me, coloca isto sobre mim’. Isto é vivacidade e relacionamento espiritual. 
A unidade do Corpo é uma grande vocação. 

  
(6) Um Sacerdócio Real 
  
A sexta designação é encontrada novamente em Pedro: ‘um sacerdócio real’ 

(1Pd 2.9). Ele está novamente citando Êxodo 19:6 _ ‘um reino de sacerdotes’. Note 
a combinação das duas idéias _ rei e sacerdote, reino e sacerdócio: duas funções 
trazidas juntas _ o trono e o altar. O que isto significa? Certamente significa isto: 
que é através do render-se, do abrir mão, do deixar ir, pelo auto-esvaziamento e 
pelo sofrimento que o Trono opera, que o poder Divino é exercido neste universo. É 
sofrimento e glória, é fraqueza e poder _ parecem contradições em termos. Mas 
aqui está na palavra: ‘no meio do trono...um Cordeiro’ (Ap 5.6). Aqui está o 
símbolo da mais absoluta rendição, e, no sentido correto, da não resistência, até 
mesmo para o mal (não estou falando de não resistência ao pecado, mas à 
injustiça): um Cordeiro conduzido à morte, e, através da morte, ao Trono (Is 53.7; 
52.13). 

Esses são princípios espirituais tremendos. ‘Tomai sobre vós o meu jugo, e 
aprendei de Mim; porque sou manso e humilde de coração’ (Mt 11.29). Este é o Rei 
falando: é a Ele em cujas mãos foi entregue ‘toda autoridade no Céu e na terra’ 
(Mt 28.18). Veja como Ele recebeu a autoridade, como Ele alcançou o Trono! A 
Igreja é pra ser assim desta forma: um reino sacerdotal, por um lado envolvida em 
sacrifício e sofrimento, como o sacerdote, e, ao mesmo tempo, governando e 
reinando no Trono, como um rei. 

  
(7) Um Novo Homem 
  
O sétimo quadro é ‘um novo homem’ (Ef 2.14-16; Gl 3.28). Jesus chamou a Si 

mesmo, e era Seu título favorito, ‘o Filho do Homem’. Naturalmente, a 
‘peculiaridade’ referida por Paulo é o resultado de diferentes tipos de povos que 
desapareceram. Não há mais Judeus e Gentios: como tipos diferentes, como 
representantes de duas ordens raciais de homens, eles desapareceram, se foram. 
Eles desvaneceram, e em seu lugar há ‘um novo homem’. Considerando tudo isto 
que dissemos no início sobre o significado da Encarnação, devemos dizer que a 
Igreja é um tipo diferente de entidade, representando um tipo diferente de 
humanidade, de raça; de uma ordem diferente, assim como Cristo era diferente. 



Com Ele a diferença era interior. Olhando para Ele do exterior, as pessoas não 
discerniam a grande diferença. Pode ter havido algumas características que eram 
diferentes de outros homens, mas, se este é o caso, as pessoas não ficaram 
impressionadas com elas. As pessoas não podiam ver a diferença entre Ele e outros 
homens. ‘Não é este o carpinteiro?’ (Mc 6.3). Eles falavam sobre Ele como falariam 
de outros homens, olhando para Ele do lado de fora. Porém, Ele era diferente como 
um Homem. O Homem dentro do corpo era um Homem diferente, governado por 
diferentes leis, concepções completamente diferentes, daquelas pelas quais as 
outras pessoas eram governadas; governado a partir de um campo diferente, e, 
assim _ neste sentido _ sempre um mistério. 

Muitos anos mais tarde, João disse, ao escrever esta carta: ‘Por isto o mundo 
não nos conhece, porque não conheceu a Ele’ (1 Jo 3.1b). Nós, também, somos um 
outro ser; e isto deve ser, se posso eu colocar desta forma, bastante natural. O real 
segredo, o real significado está no interior, não está? Exteriormente talvez não haja 
diferença das outras pessoas _ embora deva haver alguns traços exteriores; não 
auto-consciente, não sempre tentando ser um outro tipo, não representando: 
apenas o fato _ de que nós mesmos somos os mais inconscientes _que há algo lá 
que não pertence a esta criação; algo que fala de um outro mundo, uma outra 
ordem, uma outra vida, uma outra natureza. Nós simplesmente não nos 
comportamos, sob certas circunstâncias, como as outras pessoas se comportariam. 
E a Igreja, composta de muitos indivíduos, é pra ser desta forma _ um ‘novo 
homem’. 

  
(8) A Noiva 
  
O oitavo título é ‘a Noiva, a esposa do Cordeiro’. Aqui devemos fazer 

referência a grande parte das Escrituras, de Gênesis, de Mateus e Marcos, de 
Efésios, de Apocalipse. Quase que a última palavra do anjo ao apóstolo João foi: 
‘Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro.’ (Ap 21.9b). Quase termos 
sinônimos, e, contudo, não muito idênticos no sentido. Primeiramente vamos 
relembrar algo do início deste relacionamento. A primeira palavra concernente veio 
do próprio Deus: ‘Não é bom que o homem esteja só’ (Gn 2.18). A idéia deste 
relacionamento, então, no princípio, foi de companheirismo: a idéia sublime do 
relacionamento entre Cristo e Sua Igreja. ‘Cristo...amou a igreja, e se entregou a si 
mesmo por ela’. (Ef 5.25) Deus, por assim falar, olhou para o Seu filho, e disse: 
‘Não é bom que Ele esteja só’. A Igreja _ o mistério dos mistérios!_ é pra ser neste 
relacionamento com Cristo Sua companheira, ter um relacionamento com Ele, ter 
troca de mente, de coração, mover-se junto. 

E, então, Deus disse: ‘Far-lhe-ei uma auxiliadora’ (Gn 2.18). ‘Farei para Ele 
alguém que o ajude’. Uma idéia muito simples, mas transfira isto para a Igreja. 
Para ministrar a Cristo, cuidar das necessidades de Cristo, dos desejos de Cristo, 
ter todo o equilíbrio em Sua direção. ‘Como posso prever os Seus desejos, as Suas 
necessidades? Como posso melhor servir aos Seus interesses?’ Isto, naturalmente, é 
a idéia bíblica de uma esposa, mas a Bíblia, de qualquer forma, pretende que o 
relacionamento terreno seja um reflexo do celestial _ ‘assim como Cristo e a 
Igreja’ (Ef 5.25,29,32). O ponto é este: que você e eu, se somos da Igreja, temos 
que ter todo o nosso equilíbrio voltado para Ele. Como podemos melhor serví-lo, 
como podemos ser bem agradáveis a Ele? Como podemos prever as Suas 
necessidades e desejos, e quais serão os Seus interesses? Esta é a primeira idéia 
associada à Noiva, a esposa do Cordeiro. 

Com isto, naturalmente, vai a idéia de identidade: ‘os dois serão uma só 
carne’ (Gn 2.24; Mt 19.5; 1 Co 6.16). Eles são um: não mais dois, mas um _ uma 



carne. Lembre-se de Efésios 5 sobre este assunto. E ainda, a idéia do 
relacionamento é o Seu crescimento: ‘Frutificai e multiplicai-vos’ (Gn 1.28). ‘Ele 
verá a Sua descendência...Ele verá o trabalho de Sua alma...’ (Is 53.10,11). Como? 
Não há outra forma senão através da Igreja. Observemos o seguinte: o trabalho de 
Sua alma será satisfeito ao gerar a Igreja novos filhos. Isto coloca o evangelismo 
numa nova luz, não coloca? É para Ele. Não é simplesmente o interesse de salvar as 
almas: é para que Ele possa ver o trabalho de Sua alma e ficar satisfeito. A Igreja é 
o instrumento no qual e através do qual Cristo é reproduzido _ através do qual, 
podemos dizer, Ele é propagado. E qualquer ‘igreja’, que assim se chame a si 
mesma, que não é reprodutora, à qual o Senhor não é acrescentado, na qual não há 
nascimentos espirituais, perdeu o ponto de seu relacionamento com Cristo. 

  
(9) A Cidade 
  
A última pintura é a da Cidade. No final de Apocalipse, é-nos dito que o 

anjo, após ter dito: ‘Vem, mostrar-te-ei a esposa, a esposa do Cordeiro.’ (21.9), 
levou o apóstolo ‘no Espírito para um grande e alto monte, e me mostrou a cidade 
santa...’ (v.10). Essas não são duas entidades separadas. Todos esses títulos 
pertencem à mesma entidade, porém, são a mesma entidade vistas de posições 
diferentes. Se você estudar isto, penso que irá descobrir que o título de ‘a Cidade’ 
reúne em si mesmo todos os elementos dos demais; eles vêm juntos neste. 
Observe algumas das características desta Cidade. Primeiramente, sua grandeza. 
Que cidade ela é! Ele apresenta a grandeza espiritual da Igreja em união com 
Cristo. Olhe novamente para sua força _ seus ‘altos e grandes muros’ (v.12): que 
força há nesta Cidade! É a força espiritual da Igreja em união com Cristo. Foi 
provado que ‘as portas do inferno não prevalecerão contra ela’ (Mt 16.18). O 
inferno se moveu de suas profundezas,, exauriu todas os seus recursos contra a 
Igreja; mas a Igreja continua _ ela é uma Igreja poderosa. Sua força não é a força 
de homens. Olhe novamente para a sua pureza: ‘sua luz...como se fosse de pedra 
de jaspe, claro como cristal’ (v. 11): tudo transparente _ sua rua de ouro 
transparente (v. 18), seu rio de água clara como cristal’ (22.1) _ a pureza da Igreja 
no final. Olhe novamente para a sua beleza: ‘todos os tipos de pedras preciosas’ 
(v.19). É uma linda cidade. Seus portões de pérola (v. 21) falam dos sofrimentos e 
do sacrifício do relacionamento com o seu Senhor e as Suas aflições. Olhe para a 
sua vivacidade (21.1,2), para a sua luminosidade (21.11,23,24; 22.5) sua vida e sua 
luz. Olhe para a plenitude de recursos: as árvores dando os seus frutos durante o 
ano todo (22.2). Constante reprodução, sem fim _ algo completamente fenomenal 
e diferente. E, finalmente, em todo lugar o número doze escrito: doze fundações, 
doze portões, doze anjos, doze mil estádios: tudo falando de governo espiritual. 

Tal é a representação que nos é dada da Igreja, como ela será quando, 
finalmente, a obra terminar. Vamos observar que isto é representado para nós 
como um fato. Podemos muito bem nos desesperar, agora, de que isto jamais será 
realizado, porém, temos recebido a revelação desta profecia daquilo que ela (a 
Igreja) será no final. Em um certo sentido, não importa como as coisas estejam 
agora, importa que é desta maneira que a Igreja será. Voltando a um verso similar 
anterior: Ele irá ‘apresentar a Igreja a Si mesmo como uma Igreja gloriosa’ _ uma 
Igreja santa, uma Igreja pura, uma Igreja santificada, sem mancha, nem ruga, ou 
qualquer outra coisa.’ (Ef 5.27). 

  
 
 
 



CAPÍTULO 8 - A VINDA NOVAMENTE DO SENHOR JESUS 
  
Assim, chegamos à última nota da oitava redenção: A Vinda Novamente do 

Senhor Jesus. Nenhuma tentativa foi feita para dar uma apresentação abrangente 
de qualquer um desses aspectos da redenção, mas somente para prover, se 
possível, uma resposta concisa à questão perguntada sobre cada um deles: Por que 
isto...? Por que aquilo...? Isto é particularmente verdade sobre este último aspecto. 
Não irei tentar por um momento cobrir todo o assunto da segunda vinda do Senhor. 

Por que, então, a Vinda Novamente do Senhor Jesus? A vinda do Senhor é 
mais comumente pensada como um evento; algo que irá acontecer em um 
determinado tempo, como um item em um programa; apenas um evento que irá um 
dia ocorrer. Naturalmente, até certo ponto, isto é verdade; porém é muito 
importante que pudéssemos saber por que ela deve ocorrer _ Por que Ele virá 
novamente. Vamos ser claros de que Deus poderia efetivar todas as coisas 
associadas à vinda de Cristo sem a Sua real vinda. Por exemplo, se é uma questão 
de levar os cristãos para o Céu, Ele poderia fazer isto sem que Cristo precise vir nos 
buscar; e há muitas outras coisas como esta que Deus poderia fazer direta e 
independente. Porém as Escrituras nos mostram que elas estão todas ligadas e 
centradas na vinda pessoal de Cristo, e é este fato que dá margem à pergunta: Por 
que deve ser desta forma? Por que deve ser uma questão de Cristo voltar 
novamente? 

  
A CONSUMAÇÃO DA REDENÇÃO 
  
A resposta é realmente encontrada em tudo que temos dito nos estudos 

anteriores. A vinda novamente do Senhor é simplesmente a Sua própria consumação 
de tudo aquilo. Para os apóstolos Ele disse, ao deixá-los: ‘Estou convosco...até a 
consumação dos séculos’ (Mat 28.20). Então, o que é isto que, nesta era, será 
consumado no final? Será tudo aquilo que temos dito sobre Ele nessas páginas. 
Vamos bem apressadamente passar nossos olhos sobre isto, a fim de ver o resumo 
de Sua vinda. 
A primeira e a última vinda estão claramente unidas em propósito e realização. O 
primeiro estágio da redenção com o qual estivemos ocupados foi a encarnação do 
Filho do Homem _ Sua vinda na forma humana a este mundo; e nós indicamos que 
na encarnação houve três propósitos. Primeiro, a redenção do homem pelo Homem. 
O pecado veio pelo homem: pelo Homem o pecado deve sair. Pelo homem vieram 
as consequências: pelo Homem as consequências devem ser destruídas e afastadas. 
Este é todo o ponto de ter Ele se tornado Homem. Segundo, a redenção do homem: 
a re-constituição do homem, para fazer dele o tipo de homem que Deus planejou, 
mas o qual ele gravemente deixou de ser. Terceiro, o aperfeiçoamento do homem 
para a glória. Essas eram as três coisas ligadas à Sua vinda em forma de homem na 
primeira instância.  

A segunda fase foi a Sua vida terrena. Nós a resumimos dizendo que, estando 
aqui desde o nascimento e infância, até a maturidade como homem, através de 
cada provação e teste, até o último momento na Cruz, quando o fogo foi aquecido 
sete vezes, Ele ofereceu a Deus um corpo sem a marca do pecado, ou falha. ‘Um 
corpo Me preparaste’, disse Ele (Hb 10.5); e, tendo passado por todo tipo de prova, 
Ele ofereceu o corpo sem mancha, sem qualquer perda da característica espiritual. 
Ele o apresentou a Deus, como uma oferta queimada (Hb 9.14), aceitável a Deus. 
Ele representou o Homem que Deus procura, do início ao fim, vivendo uma vida que 
foi absolutamente triunfante sobre tudo aquilo que a humanidade tem carência; e 



assim, Ele Se tornou o modelo de Homem de acordo com o coração de Deus, o 
Homem que Deus procura e terá.  

  
A TERRA É DO SENHOR 
  
Havia algo de grande significado no Filho de Deus, como Filho do Homem, ao 

colocar os Seus pés sobre esta terra. Num estudo anterior, citamos o salmo 24. 
Você observa que ele começa com: ‘A terra e toda a sua plenitude é do Senhor’. 
Este é o começo do primeiro verso. O segundo verso começa (v.3): ‘Quem subirá 
até o monte do Senhor?’  E a resposta vem: ‘Aquele que tem mãos limpas, e um 
coração puro; que não entrega a sua vida à vaidade, que não jura enganosamente’. 
Ele _ Ele é esta Pessoa! Então, o terceiro verso: ‘Levantai as vossas cabeças, ó 
portais eternos, para que entre o Rei da Glória’. Você percebe o movimento? A 
terra é do Senhor: e Ele pôs os Seus pés sobre ela, Ele realmente pisou nesta terra. 
Ele viveu a Sua vida aqui sem mãos sujas, sem coração impuro, e por isso Ele, e 
somente Ele, é Aquele que está apto a subir ao monte do Senhor. Porque Ele veio 
aqui e assim venceu, e assim triunfou, os portais eternos estão totalmente abertos: 
Ele pode entrar. 
Agora o ponto é este. A terra é do Senhor, e Ele pôs os Seus pés aqui, e disse: ‘Esta 
terra pertence a este tipo de Homem, e o Céu irá atestar isto!’ Este é o significado 
do salmo 24. E este é o porque, quando Ele viveu a vida, obteve a vitória, e 
ressuscitou triunfante, disse para os Seus discípulos: ‘Vão por todo o mundo: vão e 
ponham seus pés em toda a terra, e a requeiram. Ela é minha herança, por direito 
de criação, por direito de redenção. Vão e coloquem seus pés sobre ela: ela Me 
pertence. Isto está tudo no curso da redenção’. 

A Cruz efetivou esta redenção que foi o propósito da encarnação _ efetivou a 
redenção da terra sobre a qual Ele pôs os pés e viveu Sua vida triunfante. Por Sua 
Cruz Ele tomou a terra das mãos do príncipe deste mundo, e a tomou de volta para 
a Sua possessão de direito. ‘Hoje, disse Ele, ‘o príncipe deste mundo é expulso’ (Jo 
12.31).  

Na Ressurreição Ele está na possessão disto, e por quarenta dias Ele 
estabelece o grande fato de que Ele está vivo. Ele está vivo! Ele ‘morreu’: ‘Ele está 
‘vivo para todo sempre’. Ele possui as chaves da morte e do inferno’. (Ap 1.18), e 
Ele estabelece isto no núcleo de Sua Igreja, bem no seu início, para todo sempre. 

E, então, Ele vai para a glória na presença deles, e a coisa toda _ a 
encarnação com o seu significado, a vida com o seu triunfo glorioso, a Cruz com a 
sua maravilhosa destruição da obra do Diabo _ a coisa toda é tomada e colocada 
para fora do alcance de qualquer coisa aqui, homens ou diabo, para que não 
possam tocá-la. Alterá-la. É colocada no Céu. Você se lembra o que Ele mesmo nos 
diz sobre o Céu: ‘Lá nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não 
minam nem roubam’ (Mt 6.200. Está fora do alcance. ‘A vossa vida está escondida 
com Cristo em Deus’ (Cl 3.3). Está lá em cima; nada aqui pode interferir com ela. 
Esta é a Ascensão. 
O Espírito veio como o Espírito do Cristo glorificado no Céu, enviado para trazer _ 
potencialmente _ todas essas virtudes do Céu para a terra; para efetivá-las nos 
crentes para esta dispensação.  
A Igreja nasceu como um vaso, o ‘novo homem’. Sejamos cuidadosos, nesta 
conexão, para que não falemos da Igreja como sendo Cristo encarnado novamente. 
O Espírito veio para habitar na Igreja: para fazê-la, como o Corpo de Cristo, Sua 
cópia, para expressar toda obra que Ele mesmo realizou e levou para a glória. 

  
 



A SEGUNDA VINDA 
  
Finalmente Ele está vindo novamente! Por quê? Para terminar tudo! Para 

completar a redenção do homem! Para completar aquilo que Ele veio fazer da 
primeira vez, em cada esfera. O oitavo capítulo da carta aos Romanos trata dessa 
consumação da redenção em dois aspectos. 

Primeiro, a manifestação, a revelação, dos filhos de Deus (Rm 8.19). Eles 
têm estado em secreto, têm estado escondido; somente entre as Pessoas da 
Trindade é conhecido quem é de Cristo; porém eles serão revelados. Esta é a 
consumação da redenção: o trazer para fora e manifestar os filhos de Deus; 
tornando-os conhecidos, mostrando-os em glória. Sempre penso que esta é uma 
palavra muito maravilhosa do apóstolo Paulo aos tessalonicenses neste mesmo 
ponto: ‘Quando Ele vier para ser glorificado nos Seus santos, e para se fazer 
admirável em  todos os que crêem...’ (2 Ts 1.10). Aí está a conclusão do propósito 
da Encarnação: redenção, reconstituição, aperfeiçoamento, glorificação, tudo 
trazido à plenitude em Sua vinda. ‘Maravilhado em todos os que crêem’: esta frase 
sempre me fascina. O que ela significa? Certamente, todos os observadores, todas 
as inteligências, quando olharem para os santos, irão dizer: ‘Olhem para eles! Não 
é Ele maravilhoso?!’ ‘Maravilhado em todos os que crêem’, ‘Quando Ele vier’. É a 
consumação da obra e do propósito da Encarnação, e a consumação nos crentes de 
todo o significado de Sua vida terrena. 

Mas, então, Romanos 8 toca o outro aspecto da redenção. É-nos dito que 
‘toda a criação’ está esperando por esta ‘revelação dos filhos de Deus’, e ‘gemendo 
e está juntamente com dores de parto até agora’ (v.19,22). ‘A própria criação’, diz 
o apóstolo, ‘será libertada...’ (v.21). Ele coloca os Seus pés sobre a terra e diz: ‘Ela 
é minha’. Ele veio a esta terra, viveu nela e triunfou sobre ela, e obteve a vitória 
por ela e sobre ela; e agora, em Sua vinda, ela é redimida, como a consumação da 
redenção. ‘A própria criação’ é ‘libertada da corrupção’. Mas não é somente a 
criação que é libertada. Nossos corpos alcançarão o benefício desta consumação da 
redenção. ‘Nós mesmos gememos, esperando... a redenção do nosso corpo’ (v.23). 
Os corpos físicos dos crentes serão ‘libertados da corrupção’. 

Tudo isto é o que Ele veio fazer. Tudo que Ele realizou em Si mesmo, tudo o 
que foi verdade sobre ele, Ele está agora realizando nos crentes. Sei que essas 
palavras se aplicam primeiramente à Sua Deidade, contudo há uma segunda 
aplicação delas: ‘Não era possível que Ele fosse detido pela morte’ (At 2.24); “Tu 
não permitirás que o Teu Santo veja a corrupção’ (v.27). Porque Ele era o Santo, 
não foi possível que Ele fosse preso e detido pela morte, porque esta é a pena do 
pecado. Como digo, primeiramente isto se refere a Ele como o Divino Filho de 
Deus, incorruptível e sem pecado; porém agora, Ele liberta os crentes do pecado e 
da corrupção, e conseqüentemente da morte, e realiza neles aquilo que foi 
verdade Nele próprio. Ele não os está levando para a Deidade, mas pela graça Ele 
está conferindo a eles todos os valores de Seu próprio triunfo. E isto inclui a 
redenção física. 

Você entende o porque da vinda novamente?  Para concluir tudo para o qual 
Ele veio e tudo o que Ele fez na primeira vinda. E isto não é tudo. Na Cruz, 
enquanto Ele estava lá tratando de toda questão do pecado _ e em Si mesmo Ele 
tratou dela de forma plena e final _ Ele estava, muito mais do que isso, tratando 
com toda a questão de Satanás. Temos procurado enfatizar o fato de que a batalha 
real da Cruz se deu naquele campo cósmico dos principados e potestades. É lá que 
a batalha real ocorreu; e foi uma batalha terrível, com cada maligno, sinistro, e 
coisas das trevas do reino de Satanás. E foi lá que o triunfo total do Senhor Jesus 



foi vencida. Sua vinda novamente é para tornar este triunfo absoluto, final; para 
levar a Igreja a gozar o Seu triunfo. 

Estamos em batalha; e é muito verdadeiro que, quanto mais você permanece 
no terreno do Calvário, da Cruz, a furiosa batalha começa. Satanás odeia aquela 
Cruz. Se você realmente permanecer em espírito no terreno da Cruz, você entra na 
batalha: ele irá fazer de tudo para tirar você deste terreno. O Senhor Jesus irá 
voltar simplesmente para por fim em todo este conflito para a Igreja, do mesmo 
modo como Ele fez em Si mesmo. Quando Ele voltar, Sua vinda irá acabar de uma 
vez para sempre com o reino de Satanás, com o reino das trevas. Este é o porque 
de Sua vinda. 

  
A VINDA DO FILHO DO HOMEM 
  
Deixe-me apenas enfatizar um ponto novamente: é a “vinda do Filho do 

Homem” (Mt 24.27,37,39). É assim que Ele coloca: ‘a vinda do Filho do Homem’. 
Sinto muito que Sankey mudou estas palavras naquele seu hino que às vezes 
cantamos: ‘Oh, maravilhoso dia! Oh, glorioso dia, quando o Filho de Deus voltar’. 

O Senhor e as Escritura falam da vinda do Filho do Homem, não do Filho de 
Deus. É verdade, é o Filho de Deus quem está vindo; porém, você compreende o 
real sentido aqui. Foi o Homem para o homem, como Homem, ao longo de toda 
trajetória; e será assim no final. A Encarnação não tem significado se não for o 
Homem para o homem. A vida terrena não tem significado se não for o Homem para 
o homem, A Cruz não tem significado se não for o Homem para o homem. O mesmo 
da ressurreição, o mesmo da ascensão e da entronização: É o Homem na glória. 
‘Vemos porém...Jesus’  _ Jesus, este é o Seu título humano _ ‘coroado de glória e 
de honra’ (Hb 2.9). É o Homem para o homem no Céu. A Igreja é o nascimento de 
‘um novo homem’ pelo Espírito Santo, enviado do Céu (1 Pd 1.12b). E a nova vinda 
é o Homem para o homem: é o Homem consumando tudo em relação ao homem, e 
o homem entrando em sua herança em Cristo. Toda esta coisa maravilhosa é para o 
homem _ para você e para mim! Ele está vindo como o Filho do Homem. 

Há coisas imensas ligadas a este título. Este título denota relação com a raça 
humana: toda obra do Senhor para com a raça humana, e Sua representação da 
raça humana no Céu. O presente apelo é para os homens, na base de tudo isto. Oh, 
que paródia de tudo isso surgiu com o ‘natal’! Pense nele à luz do que temos dito 
sobre a Encarnação, a redenção, a reconstituição e a glorificação do homem: onde 
isto entra, no natal de nosso tempo? O Diabo simplesmente mudou a coisa toda, e 
fez dela uma contradição ao seu significado real. Ele a tem usado como um meio de 
atrair aquele outro homem, o velho homem, para a satisfação de si próprio. E assim 
em tudo mais _ tem sido dada uma volta errada. Na vinda do Senhor Jesus isto será 
corrigido.  
Porém, nesse meio tempo, Seu apelo a nós _ para o homem _ está neste campo, 
que Ele veio para a nossa redenção. Ele veio para nos fazer diferente, para nos 
reconstituir: Ele veio para nos aperfeiçoar segundo a Sua própria imagem: Ele veio 
para nos glorificar. Ele mostrou em Sua própria vida aqui que isto pode ser feito. 
Isto foi feito em um Homem. Pode ser feito, pois Ele o fez. Nos é dito: ‘Para isto o 
Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do Diabo’ (1 Jo 3.8b). Ele veio 
para destruir as obras do Diabo, e Ele fez isso na Cruz. Ele está nos chamando para 
um terreno muito amplo. Tudo isso é redenção: redenção é uma coisa tremenda. 
Temos uma grande redenção, porque temos um Grande Redentor. Temos estado 
pensando sobre o tempo quando Ele vier para dar o último grande toque em tudo 
isto, para dar o toque final nesta grande redenção _ do homem, da terra, em toda 
a criação: ‘Quando Ele vier para ser glorificado em Seus santos’ (2 Ts 1.10). 



Creio que falo mais pra mim mesmo, quando digo que parece haver algo no 
ar que diz que a Sua vinda deve estar próxima. Parece que sentimos que isto não 
pode estar longe. Como filhos de Deus, nós ‘gememos’ mais do que nunca; e há um 
gemido aumentando em toda a criação. A angústia nesta criação está ficando quase 
insuportável. Esta terra precisa de redenção; somente Deus sabe o que irá 
acontecer a ela, se ela não for redimida. Porém, seja como for, há algo dentro do 
espírito do verdadeiro filho de Deus que diz que Sua vinda está próxima. É a única 
esperança _ não há esperança em qualquer outra direção. Todos reconhecem isto, 
salvos e não salvos. A menos que o Deus Todo Poderoso intervenha, não há 
esperança para este mundo. 

Ah, mas Ele está vindo para intervir! Ele está vindo para intervir em Seu 
Filho, e existe esperança. E assim o apóstolo fala desta ‘bendita esperança’ _ a 
‘bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso 
Senhor Jesus Cristo; ’ (Tt 2.13). Que o Senhor nos encha com nova alegria na 
contemplação de Sua vinda que está próxima, para completar tudo o que Ele 
começou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O EVANGELHO SEGUNDO PAULO 
 

de T. Austin-Sparks  
  
  
Prefácio 
  
  
Estamos vivendo num tempo em que muitas grandes mudanças de caráter 

estão ocorrendo em cada área. Certamente não é tempo de estagnação. Não apenas 
a aparência das coisas tem mudado grandemente na metade de uma vida, mas há 
nesses dias imediatos uma tremenda aceleração nesta mudança, de modo que não 
sabemos qual pode ser a situação do mundo de um dia para o outro. 

O que se obtém no geral não é menos verdade -talvez até mesmo mais 
verdadeiro- no cristianismo. Tudo está num campo de dúvida e incerteza, isto é, no 
que diz respeito à moldura, à forma, à obra, à maneira e a perspectiva terrena. 
Podemos ir mais além e dizer que -muito provavelmente na soberania e na 
providência de Deus- as condições (já bastante avançadas no Leste) estão 
literalmente compelindo os cristãos a reconsiderarem os seus fundamentos, e 
levando pessoas responsáveis a enfrentar toda essa questão de reorientação exigida. 

Se estamos próximos da consumação desta era, então, isto é exatamente o 
que podemos esperar. Somente a verdade em sua real essência irá suportar o teste 
que será forçadamente lançado sobre todas as coisas pelo próprio Deus, e este 
“julgamento deve começar pela casa de Deus”. Todos os acessórios, equipamentos, 
acompanhamentos, parafernálias e ‘etc’ do cristianismo será despojado, e somente 
a dura realidade permanecerá no final. A Escritura fala de  uma "ardente prova que 
virá sobre todos os habitantes da terra, para provar os seus moradores”. A tragédia 
do nosso tempo é que muitos líderes responsáveis ou estão tão ocupados e 
preocupados com a obra, ou estão tão superficialmente otimistas que não estão 
conscientes da real emergência implícita no progresso do mundo. 

Há uma necessidade crescente para tal  suprimento em muitas conexões, mas 
não menos na questão do Evangelho em si. Apressemo-nos em deixar claro que não 
estamos implicando que há qualquer necessidade para uma reconsideração ou 
reorientação da essência do Evangelho. Não, enfaticamente não! Ele, em sua 
natureza e constituição essencial, permanece “O Evangelho Eterno”. Mas há uma 
necessidade real para uma apreensão fresca de qual é esta realidade do Evangelho. 
A própria palavra ou termo ‘Evangelho’ tem implicado algo menos do que “todo o 
conselho de Deus”, e tem sido aplicado quase que exclusivamente aos princípios da 
vida cristã. 

Quando o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus demonstrou a grandeza 
transcendente de Cristo, o Filho de Deus, em cada área, seja dos patriarcas, 
profetas, anjos, ou qualquer outro, ele resumiu tudo -algo vasto- numa única frase: 
“tão grande salvação”; da qual salvação ele declarou que até mesmo negligenciá-la 
-não necessariamente se opor a ela, ou resisti-la- envolveria uma condenação 
inevitável. 

Nas páginas deste pequeno volume, temos buscado suprir esta necessidade de 
recuperação, ou de re-apresentação, alguma coisa -somente alguma coisa- da 
grandeza do Evangelho, e mostrar que tudo para a vida, serviço, progresso, e vitória 
depende da real compreensão de sua grandeza. 

  
 



CAPÍTULO 1 - EM SUA CARTA AOS ROMANOS 
  “...o evangelho que prego...”(Gl.2.2) “Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado ... “ 

(1 Co. 15.1) “Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens.” (Gl 1.11) “O evangelho que prego”. “O evangelho que foi pregado por mim”. 
  
Há no Novo Testamento quatro principais designações para o assunto básico 

com que ele trata, a verdade vital com que ele se ocupa, e essas quatro designações 
são O Evangelho, O Caminho, A Fé, e O Testemunho. Isto que agora tem se tornado 
conhecido como ‘cristianismo’ era, então, expresso por uma ou outra dessas 
designações. Dessas quatro, a mais usada é a primeira - O Evangelho. Este título, 
pela mensagem inclusiva do Novo Testamento, ocorre lá pelo menos cem vezes - isto 
é, na forma nominal, ‘O Evangelho’. Na forma verbal correspondente, ocorre muito 
mais vezes, porém, irreconhecíveis por nós, porque está traduzido por várias 
palavras inglesas diferentes, mas em grego isto é exatamente o que foi dito. Quando 
pregavam, concebiam a si mesmos como anunciando boas notícias a tudo e a todos. 
Pregar o evangelho era simplesmente anunciar boas novas. 

É impressionante que esta palavra, pequena, para a fé cristã - ‘o evangelho’ - 
abunda em vinte dos vinte e sete livros do Novo Testamento. As exceções são: o 
Evangelho segundo João, onde você não irá encontrá-la, nem irá encontrá-la nas 
três cartas de João. Você não irá encontrá-la na segunda carta de Pedro, nem em 
Tiago, ou Judas. Mas estes escritores tinham os seus próprios títulos para a mesma 
coisa. Mencionamos entre quatro, ‘O Testemunho’: este é o título peculiar de João 
para a fé cristã - freqüentemente, com ele, ‘O Testemunho de Jesus’. Com Tiago é 
‘A Fé’. Porém você vê quão preponderante é  este título de ‘as boas novas’, ‘O 
Evangelho’.  

  
A Extensão do Termo ‘O Evangelho’ 
  
Assim, temos que levar em consideração bem no início de um fato muito 

importante. É que este termo, as boas novas, cobre toda a extensão do Novo 
Testamento, e abrange todo o conjunto daquilo que contém o Novo Testamento. 
Não é apenas essas certas verdades que se referem ao início da vida cristã. O 
evangelho não está confinado a verdades ou doutrinas ligadas à conversão e, neste 
senso limitado, salvação - a questão inicial de se tornar um cristão. O evangelho vai 
muito mais além do que isto. Repito, ele abrange tudo aquilo que o Novo 
Testamento contém. Ele tanto é o evangelho nas profundas cartas aos Efésios e aos 
Colossenses, quanto é na carta aos Romanos - talvez um documento não menos 
profundo, mas geralmente tido como estando principalmente ligado com o princípio 
da vida cristã. 

Não, este termo, as ‘boas novas’, cobre todo o terreno da vida cristã, do 
início ao fim. Possui um vasto e diversificado conteúdo, que toca cada aspecto e 
cada fase da vida cristã, do relacionamento do homem com Deus, e do 
relacionamento de Deus com o homem. Está tudo incluído nas boas novas. O não 
salvo precisa das boas novas, mas o salvo igualmente precisa delas, e eles 
constantemente precisam das boas novas. Os cristãos constantemente precisam de 
algumas boas novas.  Eles precisam dela como sua mensagem, a substância de sua 
mensagem. Eles precisam dela para seu encorajamento, e suporte. Quão bastante os 
servos do Senhor precisam das boas novas, para encorajá-los na obra, e apoiá-los em 



todas as demandas e custos de suas labutas! A Igreja necessita das boas novas para a 
sua vida, para o seu crescimento, para a sua força, para o seu testemunho. E assim, 
o evangelho entra em cada ponto, toca cada fase. 

Agora, quanto ao nosso presente método nas páginas que seguem. Pediria a 
você para me seguir cuidadosamente, e compreender aquilo que estou tentando 
dizer realmente sobre o fundamento desta palavra. Vamos perseguir o que irei 
chamar de o método ‘resultante’: isto é, extrair a conclusão da matéria toda, e não 
só o aspecto particular de cada porção do Novo Testamento. 

Deixe-me ilustrar. Tome, por exemplo, a carta aos Romanos, que iremos 
considerar por um momento. Todos nós sabemos que esta carta é o grande tratado 
da justificação pela fé. Mas a justificação pela fé é mostrada como algo 
infinitamente maior do que muitos de nós já tem compreendido, ou entendido, e a 
justificação pela fé tem uma conotação e relação muito ampla. Tudo aquilo que 
está contido nesta carta aos Romanos se esclarece em apenas uma gloriosa questão, 
e isto é o porque ela começa com a afirmação de que aquilo que ela contém é ‘o 
evangelho’. “Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado 
para o evangelho de Deus... a respeito de Seu Filho”. Agora, tudo o que segue é ‘o 
evangelho’ - mas que tremendo evangelho está ali! E nós temos que, de alguma 
forma, resumir tudo numa única conclusão. Temos que perguntar a nós mesmos: 
‘Afinal de contas, qual a conseqüência de nossa leitura e de nossa consideração 
desta maravilhosa carta?’ Como você vê, a justificação não é o princípio das coisas, 
nem o fim delas, a justificação é o ponto de encontro de um vasto princípio e de um 
vasto fim. Isto é, é o ponto no qual toda a eternidade passada e toda a eternidade 
futura estão focadas. Isto é o que esta carta revela. 

  
O Deus de Esperança 
  
Vamos agora olhar para ela um pouquinho mais de perto, naquela luz em 

particular. Qual é o assunto, qual é o resultado? Este resultado está reunido em 
apenas uma única palavra. É algo muito grande quando você pega um grande 
documento como este e o coloca numa palavra. Qual é a palavra? Bem, Você irá 
achá-la se for para o final da carta. É significativo que ela venha no ponto onde o 
apóstolo está resumindo. Ele escreveu sua carta, e ele está agora a ponto de fechá-
la. Aqui está. “Ora o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.” (Rm 15.13). 

Se a sua  anotação de margem é boa, ela lhe dará referências a outras 
ocorrências desta palavra nesta mesma carta. Você irá achá-la já no capítulo 5, 
verso 4; você a encontra novamente no capítulo 8, versos 24 e 25; novamente no 
capítulo 12, verso 12; e, então, no capítulo quinze - primeiro no verso 4, e 
finalmente aqui em nossa passagem, verso 13. “O Deus de esperança”. Esta é a 
palavra na qual o apóstolo reúne o todo desta maravilhosa carta. Este, então, é o 
evangelho do Deus de esperança; mais literalmente, as ‘boas novas’, ou as ‘boas 
notícias’, do Deus de esperança. De modo que o que realmente está em vista nesta 
carta, do começo ao fim, é esperança. 

  
Uma Situação Sem Esperança 
  
Agora, muito obviamente, esperança não tem significado e não faz sentido, 

exceto à luz do contrário - exceto se o contrário existir. O método Divino nesta 
carta, portanto, em primeiro caso, é colocar as boas novas em contraste com uma 
situação desesperançosa, a fim de dar um relevo claro a esta grande palavra - esta 



última questão, esta conclusão, este resultado. Uma situação realmente sem 
esperança é estabelecida. Olhe para o método Divino nisto. A situação é 
estabelecida em duas conexões. 

  
(a)  Na Questão de Herança 
  
Primeiramente, está exposta em relação à raça - a questão toda de 

hereditariedade. Se olharmos o capítulo 5, com o qual estamos tão familiarizados, 
vemos lá que a raça está ligada a Adão - ‘como por um homem...’ (verso 12). Toda 
raça humana está ligada à sua origem e fonte principal no primeiro Adão. O que está 
claro neste capítulo é isto. Houve um ato desobediente por meio da incredulidade, o 
que resultou em ruptura do relacionamento do homem com Deus. “Por meio da 
desobediência de um só homem” (verso 19), Paulo coloca isto - não apenas aqui, 
mas em sua carta aos Coríntios (1Co. 15.21,22). E, a partir de então, todos os 
homens descendentes daquele homem, Adão, tornaram-se envolvidos naquele ato de 
desobediência e suas conseqüências - principalmente a ruptura do relacionamento 
entre o homem e Deus. 

Mas isto não é tudo. Aquilo que se seguiu imediatamente, como o efeito 
daquele ato, foi que o homem se tornou desobediente e incrédulo em sua natureza. 
Não foi apenas um ato isolado que ele cometeu, não apenas alguma coisa na qual 
ele tinha caído por um momento. Algo saiu dele, e algo também entrou nele, e o 
homem se tornou uma criatura desobediente e incrédula. Ele não apenas agiu 
daquela maneira, mas ele se tornou aquilo; e a partir daquele momento, a real 
natureza do homem é a incredulidade, a natureza do homem é a desobediência. É a 
sua constituição, e todos os homens herdaram isto. 

Isto é algo que não pode ser ajustado, como você vê. Quando você tem se 
tornado um certo tipo de ser, faltando um certo fator, você não pode ajustar. Você 
não pode se ajustar a algo que não está lá. Nenhum homem pode crer, a menos que 
lhe seja dado por Deus a capacidade de crer. A fé ‘não é de nós mesmos, é dom de 
Deus’ (Ef. 2.8). Nenhum homem pode ser obediente a Deus separado de um 
poderoso agir de Deus nele, fazendo com que ele seja de uma natureza ou 
disposição obediente. Você não pode se ajustar a algo que não existe. Assim, a 
situação é bastante sem esperança, não é? Algo saiu, e alguma outra coisa que é lhe 
oposta entrou e tomou o seu lugar. Esta é a condição da raça humana aqui. Que 
quadro de desesperança desesperadora para toda a raça! Esta é a nossa herança. 
Estamos nesse aperto. 

Você naturalmente irá concordar que em outras áreas, em outros 
departamentos da vida, a hereditariedade é algo sem qualquer esperança. 
Geralmente usamos a real desesperança como uma linha de argumento pela qual 
possamos nos escusar. Dizemos, ‘Eu sou assim: não adianta você tentar me fazer isto 
- eu não sou assim’. Você simplesmente está argumentando que possui em sua 
constituição algo que torna a situação completamente impossível. E deixe-me tomar 
esta oportunidade para enfatizar que é totalmente sem esperança para nós tentar 
achar em nós mesmos aquilo que Deus requer. Iremos nos despir, e no final, 
chegaremos a esta mesma posição que Deus tem colocado, afirmado e estabelecido 
- é sem esperança! Se você estiver lutando para ser um tipo diferente de pessoa 
daquela que você é por natureza, tentando se livrar daquilo que herdou - bem, você 
está condenado ao desespero: e ainda, quantos cristãos nunca aprenderam esta 
lição fundamental! Para toda a raça, a hereditariedade significa falta de esperança. 
Se isto precisa de atenção, absolutamente, temos apenas que considerar o conflito e 
a batalha que para se crer em Deus, para se ter fé em Deus. Você sabe que é uma 
obra profunda do Espírito de Deus em você que o leva, tanto inicialmente como 



progressivamente, a crer. É o ‘pecado que tão de perto nos rodeia’ - incredulidade - 
seguida, naturalmente, pela incapacidade de obedecer. Somos aleijados de berço; 
nascemos condenados nesta questão devido a nossa hereditariedade. 

  
(b) Em Questão de Tradição Religiosa 
  
Então o Senhor leva a coisa para um outro campo. Espero que você reconheça 

o significado do contexto, o escuro contexto, contra o qual esta palavra ‘esperança’ 
é colocada. O Espírito de Deus, através dos apóstolos, leva-a para o campo da 
tradição religiosa, como exemplificado pelos judeus. Tudo agora para eles está 
ligado a Abraão e a Moisés. Quanto o apóstolo tem a dizer sobre Abraão e sua fé - 
“Abraão creu” - e, então, sobre Moisés, e a lei que veio. E aqui há algo de tremendo 
significado e importância que devemos observar, pois aqui vemos a função particular 
que estava em vista na escolha soberana de Deus da nação judaica. Você alguma vez 
já pensou sobre isto desta maneira? Há muitas coisas que poderiam ser ditas sobre a 
nação judaica, seu passado, presente e futuro, mas o que se sobressai aqui tão 
definitivamente é a sua função na soberania de Deus. Era, e ainda é, sua função, no 
que diz respeito ao testemunho, isto é, o testemunho de sua história. Ela foi apenas 
para mostrar uma única coisa. Você pode ter um grande pai - eu realmente quero 
dizer um grande pai!  - E você pode possuir a melhor tradição religiosa; porém, nada 
disto  é aproveitado em sua hereditariedade, isto é, isto não é transmitido para a 
sua natureza. 

Que pai foi Abraão! Que sorte ter “Abraão como o nosso pai!”  Que espécie 
magnífica de fé e obediência tinha Abraão! Eles eram todos descendentes de 
Abraão; como nação, eles procediam de Abraão. E que sistema era a religião 
judaica, no que diz respeito ao padrão, um padrão ético, moral e religioso. Não há 
nada que possa ser aprimorada nela, baseando nas religiões do mundo. Que 
magnífico sistema de preceitos religiosos era a religião judaica, que veio por Moisés! 
- não apenas os dez mandamentos, mas todos os demais ensinamentos que 
compunham a lei, abrangendo cada aspecto da vida do homem. E eles eram os filhos 
daquilo: contudo, o que você encontra aqui? Você não encontra a fé de Abraão 
neles, e você não encontra o reflexo daquele grande sistema neles, em sua 
natureza. Estas mesmas pessoas, vindo de uma pessoa como Abraão, e sendo os 
herdeiros de todos aqueles oráculos do sistema de Moisés, em suas naturezas estão 
destituídos de tudo que está representado por Abraão e Moisés. Essas pessoas ainda 
são caracterizadas por - O quê? Incredulidade, apesar de Abraão; desobediência, 
apesar de Moisés! O que poderia ser mais sem esperança? 

Algumas pessoas têm a idéia que, se eles têm um bom pai e uma boa mãe, 
isto os coloca numa posição muito segura, porém a natureza humana não sustenta 
tal testemunho. Pode haver vantagens em se ter tido bons pais - algumas vantagens; 
mas não há qualquer garantia de que você irá escapar de todas as dificuldades, e de 
todos os conflitos, e de todos os sofrimentos para conseguir sua própria fé. O fato é 
que os pais podem ser totalmente separados para Deus, podem ser os mais devotos, 
os mais piedosos, e, contudo os seus filhos os mais renegados. Uma coisa estranha, 
não é? A disposição à fé e à obediência não está no sangue. A tradição religiosa da 
melhor espécie não muda a nossa natureza, por melhores que tenham sido os nossos 
pais. Você pode ter orado desde o princípio por uma amável criança, desde o tempo 
que ela era um pequenino bebê; você pode ter procurado viver em função disso 
diante de Deus: e mesmo assim aqui está uma criança egoísta, desobediente - e tudo 
mais. 

  
Esperança Numa Situação Desesperadora 



  
Quão desesperadamente sem esperança esta situação é! Porém esta é a forma 

na qual o Senhor estabelece um cenário para esta coisa tremenda chamada 
esperança. E assim, chegamos à uma solução transcendente, e eu uso esta palavra 
cuidadosamente à esta altura, porque aqui está algo muito grande. Esta é uma 
imensa montanha, a montanha da hereditariedade: mas há algo que transcende 
tudo, está acima de tudo; uma solução que se levanta acima de toda falta de 
esperança e desespero da situação natural; e isto é o que é chamado de 
‘evangelho’. Oh, isto deve ser boas novas! De fato este é o porque ele é chamado 
‘boas novas’! Boas Novas! O que ele é? Há esperança na situação mais 
desesperadora. 

  
O Evangelho No Passado Eterno 
  
Agora, se olharmos para esta carta como um todo, encontraremos que, as 

boas notícias ou as boas novas, do evangelho não está apenas na cruz do Senhor 
Jesus - embora ela seja o ponto focal do evangelho, como veremos num instante. As 
boas novas, ou o evangelho, é algo muito, muito maior até que a cruz do Senhor 
Jesus! O que é isto? São “as boas novas de Deus... concernentes a Seu Filho...Jesus 
Cristo, nosso Senhor”. A cruz é apenas um fragmento da significação do próprio 
Jesus Cristo. 

Assim, esta carta, o que ela faz? Ela nos leva diretamente para dentro da 
eternidade do Filho de Deus. Isto é maravilhoso, se você compreender. Se este 
evangelho não salvar você, eu não sei o que poderia salvar. Aqui somos levados 
diretamente para a eternidade passada do Filho. “Porque os que dantes conheceu 
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que 
ele seja o primogênito entre muitos irmãos.” Rom.8.29. Ele devia ter tido Seu Filho, 
o Modelo Mestre, em vista lá antes que qualquer homem fosse criado, o modelo 
eterno que o Filho era: antes que houvesse qualquer necessidade de redenção, 
expiação, a cruz, o Filho era o modelo eterno de Deus para o homem. E, observe, é 
tão positivo, tão definitivo. É naquele tempo que significa um ato definitivo, uma 
vez para sempre. “A quem dantes conheceu, também preordenou”. É algo que foi 
feito antes que houvesse tempo. É aí que começa o evangelho. 

Sim, vemos o Filho em Sua eternidade como o modelo eterno de Deus; e, 
então, temos a eternidade da soberana redenção. A soberana redenção está incluída 
nele. ‘Ele preordenou, chamou, justificou, glorificou’. Agora, estas três últimas 
coisas não são subseqüentes. Todas elas pertencem ao mesmo tempo - que não é 
tempo propriamente dito; é eternidade. Não é dito que Ele conheceu de antemão e 
preordenou, e,então, no curso do tempo, Ele chamou, e justificou, e glorificou. 
Você vê no que está engajado se tomar isto em consideração. Muitos de nós temos 
sido chamados e justificados, mas não estamos glorificados ainda. Mas está dito ‘Ele 
glorificou’, no tempo de uma vez por todas (aoristo). 

Isto deve significar, então, que quando Ele tomou esta matéria em mão, em 
relação a seu modelo eterno, o Senhor Jesus, Ele terminou tudo em propósito e 
intenção soberana. Foi consumado, então, de modo que o vaso estragado é um 
incidente no tempo; um terrível incidente, uma tragédia, que o vaso foi estragado 
na mão do oleiro; porém, por tudo isto, um incidente no tempo. O conselho de Deus 
transcende a tudo o que tem entrado no tempo. Caro amigo, quando o Senhor 
projetou todo o plano da redenção, não foi porque algo tinha acontecido, exigindo 
um movimento de emergência para tentar solucionar a situação. Ele já tinha 
antecipado a coisa toda, e tinha tudo na mão para satisfazer a contingência. O 
Cordeiro foi ‘morto antes da fundação do mundo’ (Ap. 13.8). A cruz retrocede acima 



do tempo, muito antes do pecado, antes da queda, antes de Adão -  diretamente ao 
Filho eterno, antes dos tempos eternos. A cruz chega lá - ao ‘Cordeiro morto antes 
da fundação do mundo’. 

Que grande esperança está aqui! Se isto é verdade, se pudermos 
compreender, isto é boa nova, não é? Nós causamos toda a situação em nós mesmos, 
que é tão sem esperança; Deus providencia tudo  em Seu Filho para solucionar a 
nossa desesperança. E Deus não está experimentando porque algo saiu errado - 
‘Precisamos encontrar algum tipo de remédio para isto, devemos encontrar algo com 
o qual possamos experimentar, a fim de ver se podemos satisfazer esta emergência; 
o homem ficou doente, e precisamos procurar um remédio’. Não; Deus já cobriu isto 
desde a eternidade, já satisfez isto desde a eternidade, em Seu Filho. É o 
evangelho, as boas novas, de Deus ‘concernente a Seu Filho’. Isto pode suscitar 
alguns problemas mentais, mas aqui está a declaração deste livro. A esperança, 
como você pode ver, não é destruída por causa da queda de Adão: a esperança 
retrocede muito aquém do pecado do homem. 

Você diz, ‘Então, pra quê a cruz?’ Bem, a encarnação e a cruz estão apenas 
refletindo o que fora estabelecido na eternidade - trazendo da eternidade para o 
tempo numa forma prática, tornando efetivo para o homem em sua condição de 
necessidade desesperadora, aquele grande propósito, intenção, desígnio de Deus 
concernente a Seu Filho. A cruz é o instrumento que leva o vale, do pecado e da 
falta do homem, para o nível do eterno conselho de Deus, e restaura o curso daquilo 
que no fim das contas não é afetado por aquilo que aconteceu no tempo. Tremendas 
boas novas, esta, não é? A cruz se torna a ocasião de fé pela qual tudo isto 
transcende - naturalmente, ela provê o campo para a nossa fé - e, quando a fé age 
em relação a cruz, o que acontece? Somos levados para  Cristo: não para o Jesus dos 
três anos e meio, ou até mesmo dos trinta anos, mas levados para Cristo como 
representando o eterno plano de Deus para o homem. A fé nos traz para isto. Esta é 
a boa nova, ‘as boas novas concernentes a Seu Filho’; o evangelho, as boas novas do 
‘Deus de esperança’.  

Como você vê, a esperança é encontrada na eterna provisão de Deus, fora do 
tempo: e esta é uma rocha muito segura sobre a qual pisar! Sim, achados na rocha 
eterna da filiação de Cristo, não sobre um plano posterior e uma medida de 
emergência, para solucionar algo que não saiu como o desejado. A esperança está 
fundada e ancorada fora do tempo. O apóstolo, escrevendo aos Hebreus, usa um 
quadro, uma metáfora. ‘A esperança... qual temos como âncora da alma, segura e 
firme, e que penetra até ao interior do véu.’ (Heb.6.18,19); levando você para fora 
do tempo, para fora desta vida, ancorando você lá na eternidade. Quão grande é a 
cruz! Quão grande é a mensagem de Romanos 6! Ela nos leva para muito antes de 
Moisés, Abraão e Adão. Ela nos leva para antes da queda e do pecado de Adão, e de 
toda condição sem esperança da raça humana. A cruz nos leva para antes de tudo 
isso, e lá, no passado eterno, nos liga com aquilo que Deus estabeleceu. A cruz 
garante isso. E, por outro lado, a cruz alcança a eternidade que está por vir, e diz: 
‘A quem dantes conheceu...a este também glorificou’ (Rom.8.29,30). A cruz garante 
a glória da eternidade futura. Quão grande é a cruz! 

Esperança, então, repousa sobre a imensidão da cruz. A esperança repousa 
sobre o fato de que Cristo trilhou este caminho, tornando-se o último Adão, 
fazendo-se pecado por nós, suportando tudo, agora, ressuscitado por Deus, está 
assentado à mão direita de Deus, é por isso que nós, como ‘em Cristo’, fomos 
colocados além de qualquer risco de uma outra queda. Sempre penso que isto é um 
dos fatores mais abençoados no evangelho - que Jesus, no céu agora, tendo trilhado 
este caminho, e o caminho da sua cruz, diz que este Adão jamais irá cair. Jamais irá 
haver uma outra queda. Esta herança é segura, firme, porque está ligada a Ele. Não 



há medo de sermos envolvidos em mais nenhuma queda deste tipo, não há medo 
absolutamente. É de fato uma maravilhosa esperança, este evangelho do Deus de 
esperança! 

Você percebe quão vividamente o quadro de desesperança é desenhado? 
Tenho apenas dado a você o contorno, porém, você olha para os detalhes - o terrível 
quadro dos gentios e judeus desenhado nos primeiros capítulos desta carta, e  a 
desesperança da situação para ambos.  Sim, desespero realmente - e, então, acima 
de tudo o que foi escrito, esperança! As boas novas de esperança estão sobre tudo, 
apesar de tudo, porque a esperança repousa em Deus ter, antes de todas as coisas, 
determinado algo que Ele irá realizar, e que Ele tem demonstrado pela cruz de Seu 
Filho Jesus Cristo. Você e eu sabemos que, quando a fé age em relação a cruz do 
Senhor Jesus, algo começa em nós que inverte totalmente o curso natural das 
coisas. Agora a fé está crescendo, a fé está se desenvolvendo; estamos aprendendo 
o caminho da fé, estamos sendo capacitados a confiar em Deus mais e mais. Tudo 
mudou: a obediência agora é possível. 

E há uma outra vida, uma outra natureza, um outro poder em nós, que foi 
posto para esperança. Uma contradição da fé cristã é um cristão desesperado, um 
cristão sem esperança; um que não é marcado por esta grande coisa que é 
preeminentemente característico de Deus - esperança. Ele é ‘o Deus de esperança’. 
O Senhor tornou isto verdadeiro, para que fossemos enchidos de esperança, ‘alegres 
na esperança’. ‘Paciente na tribulação’, mas ‘alegres na esperança’ (Rom.12.12). 

  
CAPÍTULO 2 - EM SUA CARTA AOS CORÍNTIOS  
  
Nós, agora, passamos para as cartas aos coríntios, e, novamente seguindo o 

nosso método, buscamos encontrar aquilo que irá resumir tudo o que essas cartas 
contêm. Após todos os detalhes, tudo aquilo que compõe essas cartas - e é bastante 
- perguntamos: ‘Isto resulta em que? Qual é o resultado disso?’ E uma vez mais 
encontraremos que é apenas o evangelho novamente - perdoe-me colocar desta 
forma - é apenas uma questão do evangelho novamente a partir de um outro ângulo, 
um outro ponto de vista. 

Podemos ficar surpresos ao aprender que a palavra ‘evangelho’, ou, como 
seria no original, o termo ‘boas novas’, ocorre nessas duas cartas não menos do que 
vinte e duas vezes: de modo que não estamos apenas tomando um pequeno 
fragmento e atribuindo um peso indevido a ele. Precisamos de algum fundamento 
absolutamente sólido sobre o qual basear as nossas conclusões, e penso que vinte e 
duas ocorrências de uma palavra especial em tal espaço formam uma base bem 
sólida. Sejam sobre o que mais essas cartas possam ser, elas devem ser a respeito 
disto. Muito do que você lê nessas cartas podem levá-lo a pensar que não se trata 
disso absolutamente - parece tão ruim; porém, o que buscamos é pelo resultado da 
matéria.  

  
A Síntese Das Cartas 
  
Há uma sentença muito familiar que resume o todo das duas cartas. Ela 

aparece, naturalmente, no final da segunda carta. 
‘A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito 

Santo, seja com todos’ (2 cor. 13.13). 
Isto é algumas vezes chamado de ‘a ação de graças’ ou ‘a benção’. Isto é, 

naturalmente, o título humano para ela. Porém, ela não é apenas um apêndice de 
um discurso - uma forma convencional de terminar as coisas, um pensamento 
agradável. Nem era ela usada por Paulo como uma espécie de bom desejo ou 



recomendação derradeira com a qual terminar a reunião, como é normalmente 
usado hoje. Eu creio que existe uma benção nela, mas você tem que olhar muito 
mais profundamente do que apenas para essas frases. Realmente era uma oração, e 
uma oração na qual estava resumido o todo das duas cartas que o apóstolo escreveu. 
A maneira maravilhosa de Paulo em abranger muito em poucas palavras, tudo o que 
ele tinha escrito através dessas duas cartas é dessa forma reunida. 

  
A Ordem da Síntese 
  
É, talvez, importante observar a ordem dessas três orações. A graça do 

Senhor Jesus, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo. Esta não é a ordem 
das Pessoas Divinas. Se fosse, teria que ser mudada: ‘O amor de Deus, a graça do 
Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo’. Mas nós não temos necessidade de 
tentar colocar Deus primeiro - em tentar aperfeiçoar a Palavra de Deus e a ordem da 
ordem do Espírito Santo. Isto não é a ordem das Pessoas Divinas. É a ordem do 
processo Divino. Este é o caminho ao longo do qual Deus se move para alcançar a 
Sua meta, e isto é exatamente o resumo dessas duas cartas. Todo o caminho ao 
longo do qual Deus está se movendo rumo ao final, e esta oração de Paulo está de 
acordo com o princípio, a ordem, do movimento Divino. 

Vamos agora chegar nas palavras em si, e ver se podemos encontrar um pouco 
do evangelho - as ‘boas novas’ dessas duas cartas - reunidas nessas três frases. 

  
A Graça do Senhor Jesus 
  
Qual foi a graça do Senhor Jesus? Bem, se você olhar de volta nesta segunda 

carta, para o capítulo 8, verso 9, você a tem: 
‘Vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora sendo rico, 

contudo se fez pobre por vossa causa, para que por meio de sua pobreza vos torneis 
ricos’. 

Há três elementos muito simples nesta declaração. O Senhor Jesus fez algo - 
Ele se tornou pobre; e o que Ele fez foi voluntário - porque a graça sempre carrega 
esta característica bem no seu início. É aquilo que é perfeitamente voluntário; não 
forçado, não exigido, sob obrigação, mas completamente livre. A graça de nosso 
Senhor Jesus significou primeiramente um ato voluntário. Isto é graça muito 
simplesmente, mas ela vai ao coração das coisas. Isto é o que Ele fez - Ele se tornou 
pobre. E, então, o motivo, do por que Ele fez: ‘para que nós, através de sua pobreza 
pudéssemos nos tornar ricos’. 

Penso que esta é uma síntese simples e maravilhosa da graça. Ele se tornou 
pobre - Ele fez isto sem coação - e, em assim fazendo, Sua intenção era que 
pudéssemos nos tornar ricos. 

Agora, você vê, você tem aqui no Senhor Jesus uma Pessoa e uma natureza 
completa e absolutamente, plena e finalmente, diferente de qualquer outro ser 
humano; uma natureza completamente contrária à natureza do homem, como 
conhecemos. A natureza humana, como sabemos, é ser rico, fazer tudo para ficar 
rico, e qualquer outra pessoa pode ser roubada se é para nos fazer ricos. E para isto 
não é necessário tomar uma pistola e colocá-la na cabeça das pessoas. Há outras 
formas de tirar vantagens para nós mesmos, à custa de outras pessoas, ou coisa do 
tipo. Não há realmente ‘graça’ no homem, como o conhecemos. Porém, o Senhor 
Jesus é tão diferente disto! Cristo é completamente diferente - uma natureza 
completamente diferente. 

Agora toda a primeira carta aos coríntios está abarrotada de egoísmo. Estou 
presumindo que você esteja mais ou menos familiarizado com essas cartas. Eu não 



posso levar você através de página por página, verso por verso; mas estou dando o 
resultado de uma leitura  mais próxima, e você pode verificar isto, se quiser. 
Repito: toda a primeira carta está simplesmente cheia de egoísmo - vindicação 
própria, de ir para a lei a fim de obter os seus próprios direitos, uma busca pelos 
seus próprios interesses, pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios desejos -  
até mesmo à Mesa do Senhor - confiança própria, complacência própria, glória 
pessoal, amor próprio, seguro de si, e tudo mais. Você encontra todas essas coisas 
nesta primeira carta, e mais. ‘EU’ - um grande e imenso ‘EU’ permanece inscrito na 
primeira carta aos coríntios. Esta é a natureza, a velha natureza, que se mostra nos 
cristãos. Tudo o que é contrário à ‘graça do Senhor Jesus’ vem para a luz nesta 
carta, e o Senhor Jesus permanece em tal contraste forte, claro e terrível ao que 
encontramos aí. 

Em nosso último capítulo procuramos mostrar isto, a fim de revelar a glória 
das boas novas do Deus de esperança, o método Divino  foi pintar um quadro de 
desesperança como realmente era e é para a natureza humana. Agora, a fim de 
alcançar o objetivo Divino, o Espírito Santo não encobre as faltas, a fraqueza - até 
mesmo pecados, terríveis pecados - de cristãos. A graça de Deus é qualificada pela 
contexto contra o que ela se coloca. E assim, embora possamos sentir: ‘Oh, que 
pena que esta carta foi escrita! Que exposição, que  revelação, de cristãos! Que 
pena falar sempre disso - Por que não esconder isto? - Ah, é justamente aí que as 
boas novas encontram sua ocasião e valor real. 

Você vê, são as boas novas de ações de graça. As boas novas aqui são 
encontradas  bem no início da carta. Deus sabe tudo sobre essas pessoas. Ele não 
está simplesmente decifrando - Ele conhece o pior. Caro amigo, o Senhor conhece o 
pior sobre você e eu; e Ele conhece tudo. Agora, Ele conhecia tudo sobre esses 
coríntios, e, contudo, sob Sua mão, este apóstolo tomou a caneta e começou a sua 
carta com - O quê? ‘À igreja em Corinto’, e, então: ‘santificados em Cristo Jesus, 
chamados santos’. Agora, é isto fingimento? É isto um jogo de faz de contas? Está 
ele colocando óculos especiais e dizendo coisas agradáveis sobre as pessoas? Nem 
um pouco! Repito: Deus sabia de tudo, porém mesmo assim disse: ‘santificados em 
Cristo Jesus... santos’. 

Você diz, ‘Oh, não consigo entender tudo isto!’? Ah, mas isto é simplesmente 
a glória de Sua graça, porque a graça do Senhor Jesus é evidenciada aqui em chamar 
a tais pessoas de santas. Agora, você não chama tais pessoas de santas; você reserva 
esta palavra para pessoas de um tipo diferente. Dizemos, ‘Oh, Ele é santo’ - 
distinguindo-o, não das pessoas que não são salvas, mas entre pessoas boas. Agora, 
Deus chegou exatamente a essas pessoas, sabendo toda esta história negra, suja, e 
disse: ‘santos’; e esta outra palavra, ‘santificados em Cristo Jesus’ é apenas uma 
outra forma usada para ‘santos’. Significa ‘separados’ - separados em Cristo Jesus. 
Você vê, a primeira coisa é a posição na qual a graça do Senhor Jesus nos coloca. É 
uma graça posicional. Se estivermos em Cristo Jesus, todas essas coisas lamentáveis 
podem ser verdadeiras sobre nós, mas Deus nos vê em Cristo Jesus, e não em nós 
mesmos. Esta é a boa notícia, isto é o evangelho. A maravilhosa graça do Senhor 
Jesus! Somos vistos por Deus como separados, santificados em Cristo. É aí onde Deus 
começa Sua obra em nós, colocando-nos numa posição em Seu Filho onde Ele atribui 
a nós tudo aquilo que o Senhor Jesus é. 

Agora, você pode registrar isto nesta carta: ‘Jesus Cristo, que foi feito por nós 
sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção’ (1Co 1.30). Ele foi feito por nós 
justiça, santificação e redenção. Temo que alguns cristãos tenha receio de se 
apropriar demais de sua graça posicional. Acham que será tirado algo de sua vida 
cristã se fizerem isso, porque eles dão uma ênfase tremenda em sua necessidade por 
santificação, na verdade, como condição; e ficam tão ocupados introspectivamente 



com esta questão do que eles são em si mesmos, tentando lidar com isso, que 
perdem toda a alegria de sua posição em Cristo através da graça. 

Precisamos manter o equilíbrio nesta questão. O começo de tudo é que a 
graça do Senhor Jesus vem a nós - muito embora possamos ser como os coríntios - 
nos coloca e olha para nós como num lugar de santidade, ‘santificados em Cristo 
Jesus’. Você não pode descrevê-la.  A graça vai além de nossa capacidade de 
descrever, porém lá está a maravilha da graça do Senhor Jesus. O fato em questão é 
que nós realmente somente descobrimos que terríveis criaturas somos, após estar 
em Cristo Jesus, e após ter estado Nele por um longo tempo. Penso que quanto mais 
tempo estamos em Cristo, mais horríveis nos tornamos aos nossos próprios olhos. 
Portanto, se estamos em Cristo Jesus, o que somos em nós mesmos não importa. A 
nossa posição não se apóia sobre se somos realmente, literalmente, 
verdadeiramente perfeitos. As boas novas, antes de tudo, têm a ver com a nossa 
posição em Cristo.   

Ah, mas isto não para aí. Ela não introduz algum tipo de sombra, ou não deve 
introduzir. Graças a Deus, é uma boa notícia além até mesmo disso. A graça do 
Senhor Jesus pode fazer o estado ser diferente - pode fazer com que o nosso estado 
atual mude para um novo estado. Esta é a graça do Senhor Jesus. Ela pode fazer o 
nosso próprio estado atual corresponda à nossa posição. A graça não apenas recebe 
na posição de aceitação sem mérito: a graça é um poder que trabalha para nos fazer 
corresponder à posição na qual somos trazidos. A graça tem muitos aspectos. Graça 
é aceitação, mas graça é poder para operar. ‘A minha graça te basta’ (2 Co 12.9). 
Esta é a palavra mais poderosa na necessidade. A graça do Senhor Jesus é, de fato, 
boas novas - boas notícias para os cristãos.  

  
O Amor De Deus 
  
Após ‘a graça do Senhor Jesus’, ‘o Filho de Deus’, veja como Deus está se 

movendo para o Seu propósito final. Agora, a segunda carta aos coríntios está tão 
cheia do amor de Deus quanto a primeira está cheia da graça do Senhor Jesus. É 
uma carta maravilhosa do amor de Deus, e de Seu poderoso triunfo, Seu grandioso 
poder. O amor de Deus é o método presente de mostrar o Seu poder. Se isto não o 
fizer, nada mais o fará. O que Deus está fazendo nesta dispensação, Ele o faz por 
meio do Seu amor. Deixemos isto ficar bem estabelecido. Não por julgamento, não 
por condenação. O Senhor Jesus disse que Ele não veio para condenar, mas sim para 
salvar (Jo 12.47; cf 2.17). Sim, é o amor de Deus que é o método do Seu poder nesta 
dispensação. O método irá mudar, mas este é o dia do amor de Deus. 

Agora, Paulo, ao final  de sua primeira carta, já deu esta definição clássica e 
análise do amor de Deus - 1 Co 13. Não há nada comparado a isto em toda a Bíblia 
como uma análise - não é o seu amor, nem o meu amor; não estamos interessados 
nisto - mas o amor de Deus. ‘O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o 
amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, ‘ 
e assim por diante. Aí está o amor de Deus estabelecido. Iremos perceber que não 
podemos resistir a ele. Nenhum homem pode resistir a isto plenamente. ‘O amor 
jamais falha’ - nunca desiste, é isto. Aqui está a qualidade do amor Divino. 

Agora, traga-o para a segunda carta aos Coríntios, e veja o poderoso triunfo, 
o poder, do amor de Deus. Antes de tudo, veja-o como trabalhando triunfalmente no 
servo do Senhor. Olhe novamente para a carta. Paulo tem dado, em diferentes 
lugares em suas escritas, revelações muito maravilhosas, muito gloriosas da graça de 
Deus em sua própria vida; mas, considerando o cenário, não penso que haja algo em 
algum lugar no Novo Testamento que estabeleça tão maravilhosamente o triunfo do 
amor de Deus em um servo de Deus, como o faz esta segunda carta aos coríntios. Se 



por acaso um homem tivesse razão para desistir, para lavar as suas mãos, para se 
desesperar, para ficar furiosamente zangado, para ser qualquer outra coisa, menos 
amável, Paulo teria sido este homem, em relação aos coríntios. Ele poderia ter sido 
bem justificado em encerrar a situação em Corinto, e dizer: ‘Fiz tudo que podia por 
vocês, lavo as minhas mãos, vocês são irremediáveis. Quanto mais eu os amo, mais 
vocês me odeiam. Tudo bem, vão adiante com isso; eu desisto de vocês’. Olhe para 
a segunda carta: A emanação, o transbordamento, de amor por aquelas pessoas - 
por essas pessoas - superando aquela situação. Que triunfo de amor, o amor de 
Deus, em um servo de Deus! É assim que Deus alcança os Seus objetivos finais. Oh, 
Deus nos dá mais amor, como Seus servos, para suportar e  ser indulgente, para ter 
paciência, e nunca perder a esperança. 

Sim, mas isto não foi deixado lá. Você pode ver isto, mesmo se está apenas 
começando - e eu penso que é mais do que isto - nos próprios coríntios, como ele 
lhes fala sobre o resultado de seu forte discurso, sua súplica, sua reprovação, sua 
admoestação, sua correção. Os termos que Paulo usa sobre os coríntios é a tristeza 
deles, seu arrependimento, e assim por diante. Valeu a pena, o amor de Deus 
triunfando em um povo como aquele; e você sabe que isto é o que tornou possível as 
coisas maravilhosas que Paulo foi capaz de escrever a eles na segunda carta. Paulo 
jamais poderia ter se empenhado em escrever algumas das coisas que estão nesta 
segunda carta se não fosse por alguma mudança nessas pessoas, na atitude e na 
disposição deles; se não fosse o fato de ele ter esta base de amor triunfante.  

Esta segunda carta tem a ver com ministério, com testemunho, e Paulo seria 
a última pessoa no mundo a sugerir que alguém pudesse ter um ministério e um 
testemunho  sem conhecer o amor triunfante de Deus em sua própria vida. Paulo 
não era este tipo de homem. Infelizmente é possível pregar e ser um obreiro cristão 
sem conhecer nada da graça do Senhor Jesus em sua própria vida - o que é 
simplesmente uma contradição. Há muito mais sobre isso. Paulo jamais apoiaria 
qualquer coisa semelhante. Se ele vai falar sobre ministério e sobre testemunho no 
mundo, ele necessitará de uma base, a graça terá feito sua obra pelo menos em 
medida, para que desta forma o amor de Deus seja agora manifestado. Há agora 
humilhação: ‘Oh, que bendita tristeza’, ele diz, ‘que bendito arrependimento!’ 
Onde está o ‘EU’? Onde está o egoísmo? Alguma coisa se rompeu, algo foi embora; 
há algo agora da graça do Senhor Jesus, em esvaziamento próprio, em negação da 
vida própria. Sim, estas coisas acabaram, romperam-se. Este é o triunfo do amor 
Divino em tais pessoas. 

Isto é evangelho, as boas novas! São boas novas, não são? O evangelho não é 
apenas alguma coisa para trazer o pecador ao Salvador. É isto - porém, o evangelho, 
as boas novas, é também isto, que pessoas, cristãos como os coríntios, podem ser 
transformados desta maneira por meio do amor de Deus. As boas notícias! “A glória 
do triunfo que se segue, em palavras que amamos muito: ‘Graças a Deus que sempre 
nos conduz em triunfo em Cristo” (2 Co 2.14), para celebrar Sua vitória sobre os 
inimigos de Cristo. Esta é a progressão de graça e amor. É um Paulo diferente, não 
é? - um Paulo diferente da primeira carta. Ele tem o vento a seu favor agora, ele 
corre a favor do vento, ele está em triunfo. Ele está falando sobre tudo ser um 
processo triunfal em Cristo, uma constante celebração de vitória. O que fez Paulo 
mudar? A mudança neles! Sim, sempre foi desta maneira com Paulo; sua vida estava 
atrelada ao estado dos cristãos. ‘Agora eu vivo, se estais firmes no Senhor’ (1 Te 
3.8). ‘Isto é vida para mim’. 

‘E o amor de Deus’. ‘Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a 
luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da 
glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de 
barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.’ (2 Co 4.6,7). 



‘Somos pobres criaturas, coríntios: Eu sou, vocês são; mas Deus brilhou em nossos 
corações. Algo foi feito em nossos corações. O amor de Deus entrou. Vasos frágeis é 
o que somos em nós mesmos, aquele amor se manifestou - a glória do amor de 
Deus.’ 

  
A Comunhão do Espírito Santo 
  
‘A comunhão do Espírito Santo’. Algumas outras pessoas já tiveram a 

necessidade de conhecer o significado de comunhão mais do que os coríntios? Está 
Paulo tocando em um ponto que era muito sensível?  Comunhão? Ele escreveu: ‘Cada 
um de vós diz: Eu sou de Paulo; e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas; e eu sou de 
Cristo’ (1 Co 1.12). Existe alguma irmandade nisto, alguma comunhão? Não. Quando 
vocês permanecem na carne, não há relacionamento, não há comunhão; vocês ficam 
todos em pedaços, digladiando-se uns contra os outros. E era desta forma. O que 
Deus deseja? A comunhão entre os cristãos; e deve ser a comunhão do Espírito 
Santo, isto é, uma comunhão constituída, estabelecida e enriquecida pelo Espírito 
Santo. Este é resultado da ‘graça do Senhor Jesus e do amor de Deus’ - unidade. 

Vamos claramente reconhecer que esta é a obra mais profunda do Espírito 
Santo. Muito foi dito anteriormente, na primeira carta de Paulo, sobre o Espírito 
Santo. Eles tinham tido muito sucesso com os dons; dons espirituais os havia atraído. 
Eles estavam fascinados pelo poder  para fazer coisas, sinais, maravilhas, etc. Os 
corações deles buscavam muito essas coisas; esses dons do Espírito Santo, e muito 
mais coisas apenas exteriores, traziam muita gratificação para as suas almas.  

Mas quando você vem para a  suprema e mais profunda obra do Espírito 
Santo, você encontra unidade entre os irmãos. É necessária a obra mais profunda do 
Espírito Santo para fazer isto acontecer, visto que nós ainda temos uma natureza 
que é uma velha natureza. Nós podemos ser cristãos, contudo, cristãos coríntios. 
Ainda há coisas escondidas - e nem sempre em cantos escondidos -  o ‘Eu’, a vida 
egoísta de um forma ou de outra. Visto que estas coisas estão lá, é necessário uma 
obra poderosa do Espírito Santo para unir indissoluvelmente até mesmo dois 
cristãos; mas para unir uma igreja toda como aquela (de Corinto) é algo estupendo. 

A comunhão do Espírito Santo é nada mais e nada menos do que isso. Algo 
disto parece ter acontecido em Corinto. Oh, maravilhas de maravilhas, a diferença 
entre essas duas cartas! Sim, isto aconteceu. É um triunfo interior sobre a natureza, 
e isto mostra um real progresso. Esta é a comunhão do Espírito Santo. Quando Paulo 
começou sua primeira carta, ele disse: ‘Quando cada um de vós diz, Eu, Eu, Eu, não 
sois crianças? Não necessitais de leite?’ (1 Co 3.1-4) Crianças estão sempre 
discordando e brigando. Assim eram os coríntios. Mas eles deixaram pra trás a fase 
de criança, através da ‘graça do Senhor Jesus e do amor de Deus’. As coisas 
mudaram; eles tinham crescido.  

Leva tempo para que o Espírito Santo nos faça crescer espiritualmente desta 
maneira. A medida de nossa espiritualidade pode ser indicada muito rapidamente e 
claramente pela medida do nosso amor mútuo, da nossa comunhão. Seremos, afinal 
de contas, pessoas pequenas espiritualmente se formos sempre inconstantes. 
Somente grandes pessoas podem viver com outras grandes pessoas sem brigas. É 
necessária a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus’, para levar à comunhão do 
Espírito Santo’.  

Esta comunhão do Espírito Santo, então, é essencialmente corporativa. Talvez 
você tenha pensado que esta última sentença, ‘a comunhão do Espírito Santo’, 
significa a sua comunhão com o Espírito Santo, e do Espírito Santo com você. Mas 
não significa isto, absolutamente. Paulo está, talvez, trazendo à memória a antiga 
situação, a antiga condição. ‘O que vocês coríntios precisavam mais do que qualquer 



outra coisa era de comunhão; não havia comunhão. Agora vocês progrediram pelo 
caminho da graça do Senhor Jesus e do amor de Deus “e a comunhão do Espírito 
Santo” é encontrada entre vós’. Este é o significado. É corporativo, e isto é uma 
obra poderosa do Espírito Santo. Esta comunhão tem que estar  em todos nós. Agora 
você, naturalmente, pensa que ela tem que acontecer na outra pessoa! Não, ela 
tem que acontecer em todos nós, não apenas na outra pessoa. Tem que ser em você 
e em mim - tem que estar em todos os envolvidos. Bem, isto é evangelho: boas 
novas para um povo numa condição muito má! Que boas notícias!  

Deixe-me finalizar com isto. Nunca chegaremos a algum lugar apenas 
reconhecendo o deplorável estado, porém continuar  tratando as pessoas com 
violência, empunhando a espada ou a marreta e esmagar as coisas, trazer as pessoas 
sob condenação. Nunca chegaremos a algum lugar. Se Paulo tivesse agido desta 
maneira com os coríntios, ele teria esmagado tudo, porém isso seria o fim. Mas o 
amor encontrou um caminho, e, embora houvesse constrição, não foi o fim. Algo, ‘a 
beleza das cinzas’, surgiu dali - porque ‘a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e 
a comunhão do Espírito Santo’, era o princípio sobre o qual o próprio Paulo vivia e 
pelo qual trabalhava.  

Você e eu devemos ser pessoas de boas novas. Temos boas novas para 
qualquer situação, embora ela seja tão ruim quanto a dos coríntios. Creia nisto! 
Boas novas! Boas novas! Esta deve ser a nossa atitude em relação a tudo, pela graça 
de Deus; sem desesperar, sem desistir. Não, boas novas! O Senhor faça de nós 
pessoas do evangelho, as boas novas.  

  
CAPÍTULO 3 - EM SUA CARTA AOS GÁLATAS 
  
Passemos agora para a carta aos Gálatas, onde  verdadeiramente temos a 

frase que é básica para esta consideração - ‘o evangelho que prego’. A frase é 
encontrada no segundo capítulo e no segundo verso, e em uma outra forma no 
capítulo um, versículo onze - ‘o evangelho que foi pregado por mim’. Percebemos 
quantas vezes esta palavra ‘evangelho’ ocorre nas cartas de Paulo. A palavra é 
disseminada através de suas cartas, indicando pela freqüência de sua ocorrência que 
é sobre isto, afinal de contas, que ele realmente está escrevendo. A mesma coisa é 
verdadeira nesta pequena carta aos Gálatas. Na forma nominal - isto é, onde  todo o 
corpo de verdade cristã é chamado de ‘o evangelho’ - ocorre nesta carta oito vezes; 
e, então, na forma verbal - que não pode ser traduzida para o inglês corretamente, 
isto é, ‘evangelizar’, ou ‘anunciar as boas novas’, traduzido, para nossa 
conveniência, para o inglês como ‘pregar’, ‘pregar o evangelho’, ‘trazer as boas 
novas’, e assim por diante, porém, apenas uma palavra no original - na forma verbal 
é encontrada nesta carta seis vezes: de modo que temos aqui quatorze ocorrências 
numa carta bastante curta. 

Agora, se pudéssemos reconstruir a situação apresentada por esta carta, ou se 
a descobríssemos numa realidade atual, o que poderíamos encontrar? Supondo que a 
situação representada aqui existisse em algum lugar hoje, e nós visitássemos aquele 
lugar onde isto estivesse se passando, o que poderíamos descobrir? Bem, poderíamos 
encontrar uma controvérsia tremenda em progresso, com três partes envolvidas. Por 
um lado, poderíamos encontrar um grupo de homens que são extrema e  cruelmente 
anti-Paulo. Por outro lado, poderíamos encontrar Paulo agitado e inquieto no mais 
profundo de seu ser, como nós nunca o encontramos em nenhuma parte em seus 
escritos, ou em suas jornadas. E, entre essas duas partes, haveria os cristãos que  
são a causa imediata dessa tremenda batalha que está se travando. Questões muito 
maiores do que o local e o ocasional estão envolvidos, porque é uma questão do 
longo-alcance e da natureza permanente do evangelho. Agora Paulo, na batalha, 



engaja-se a si mesmo à uma re-afirmação do ‘evangelho que ele pregava’, contra 
aqueles que estavam buscando minar, neutralizar e destruir totalmente o seu 
ministério. Do que tudo isto se tratava?  

Bem, antes de tudo, tome o partido anti-Paulo. Qual é o problema deles? O 
que é aquilo que eles estão procurando estabelecer? Em resumo, em uma palavra, o 
objetivo deles é estabelecer a antiga tradição religiosa judaica. Eles se posicionam 
veementemente a favor da permanência daquele sistema. Eles estão argumentando 
que ele veio diretamente de Deus, e o que vem diretamente de Deus não pode ser 
mudado ou deixado de lado. Esta coisa tem o apoio da antiguidade. É algo que se 
obteve e que tem existido por muitos séculos, e por isso, carrega o valor de ser algo 
que não é, como o ensino de Paulo, algo muito novo. Foi estabelecido nos tempos 
passados. Eles não iriam mais além, e dizer que Jesus não ab-rogou a lei de Moisés: 
Ele não disse nada sobre a lei de Moisés sendo posta de lado. Bem, há todo este 
argumento, e muitos outros além desse. A posição deles é que o judaísmo, a lei de 
Moisés, é obrigatório para os cristãos. ‘Seja cristão, se quiser, mas você deve 
adicionar à sua fé cristã a lei de Moisés, e você deve estar sob o governo de todos os 
‘deve e não deve’  daquela tradição e daquele sistema; você deve se conformar aos 
ensinos e práticas do sistema judaico, da tradição de Moisés’. Esta é a posição deles 
em resumo.  

Por outro lado, lá está Paulo. Ele não é estranho a Moisés, não é estranho ao 
sistema judaico. Nascido, criado, educado, treinado e  completamente ensinado em 
tudo isso, contudo, aqui ele é encontrado direta e positivamente em oposição a 
posição deles. Ele argumenta que a lei foi dada por Deus, de fato, porém, somente 
foi dada por Deus para revelar a fraqueza do homem. O real valor e efeito da lei é 
mostrar como é o homem - que ele simplesmente não consegue guardá-la. Quão sem 
esperança o homem é perante a exigência de Deus! Quão inútil ele é diante de todo 
esse sistema de mandamentos - ‘deve e não deve’ ! E, embora Cristo não ab-rogasse 
a lei, colocou-a de lado, e disse, ‘Está tudo consumado’, Cristo em Si mesmo foi o 
único entre todos os seres humanos que já caminhou sobre esta terra, que pode 
guardá-la; e Ele realmente guardou-a. Ele satisfez a Deus em cada detalhe da Lei 
Divina; e, tendo satisfeito a Deus e cumprido a lei, Ele introduziu e constituiu uma 
outra base de relacionamento com Deus, e, assim a lei é desta forma colocada de 
lado. Um outro fundamento de vida com Deus é trazido por meio de Jesus Cristo.  

Este é o argumento de Paulo, em resumo. Naturalmente, há muitos detalhes 
nele, porém, Paulo chega à uma conclusão oposta àquela a que esses judaizantes 
tinham chegado. A lei mosaica não mais é obrigatória aos cristãos da forma como ela 
era para os judeus. O argumento de Paulo é que em Cristo ficamos livres da lei. A 
grande palavra nesta carta é liberdade em relação a lei.  

A partir dos fortes termos usados nesta carta, podemos  concluir quão 
intensos são as  impressões dessas coisas em questão. Naturalmente, esses 
judaizantes são muito, muito fortes. Eles perseguiam Paulo por onde quer que ele 
ia. Eles procuravam por todos os meios, por ataque pessoal e por argumento e 
persuasão, desfazer sua obra e desviar os seus convertidos dele, e trazê-los de volta 
para Moisés. Paulo é encontrado aqui, como já disse, num estado de perfeita 
veemência. Este Paulo, tão capaz de suportar, e sofrer, e ter paciência, como vimos 
em nosso último capítulo no caso dos coríntios, onde todo tipo de provocação à ira 
foi enfrentada por ele - a maravilhosa paciência e indulgência de Paulo com essas 
pessoas - contudo aqui o homem parece ter se tornado destituído de tal paciência: 
aqui ele está literalmente chamando essas pessoas de anátema. Duas vezes, com 
ênfase dupla, ele diz: ‘Seja anátema.. e de novo digo, seja anátema’ - amaldiçoado.  

Agora, quando Paulo age desta maneira, deve haver alguma coisa em jogo. 
Para um homem como Paulo ficar alterado desta maneira, você deve concluir que há 



algo sério envolvido. E de fato há, e esta fúria do apóstolo indica quão séria era a 
diferença entre essas duas posições. 

  
A Resposta para a Situação  
  
Agora, na carta, podemos sentir que há muito material misterioso. Por 

exemplo, baseando-se em tipos do Velho Testamento, Paulo usa como uma alegoria 
o incidente de Agar e Ismael. Nós conhecemos os detalhes; não iremos entrar neste 
mérito, absolutamente. Parece haver muito material misterioso que Paulo usa como 
seu argumento. Mas, quando a lemos totalmente, e a consideramos, e sentimos o 
seu impacto, o que tudo isso quer dizer? Quando a estudamos e ficamos 
impressionados com sua seriedade, o que obtemos? Apenas uma conclusão sobre 
legalismo - que a Lei não mais nos mantém em servidão, e que estamos livres dela? 
Que uma dispensação de liberdade neste sentido foi introduzida, e que os princípios 
da lei não mais são obrigatórios a nós? É esta apenas a posição? Que o cristianismo é 
algo sem obrigações quanto à verdade e quanto à prática? Que a graça irá ignorar 
todas as nossas violações às leis e aos princípios? - Uma falsa interpretação da graça, 
realmente! - mas é isto? O que é?  

Você vê, é possível compreender muito bem o valor de uma carta como esta, 
e ela permanecer, a final de contas, apenas uma questão teológica, uma mera 
questão de doutrina. Sim, a carta aos gálatas ensina que não estamos mais debaixo 
da lei de Moisés, e que estamos livres como filhos de Deus. Muito aprazível, 
maravilhoso! Mas aonde isto irá levar você?  A que ela leva? Tudo isto é negativo.  

Fico imaginando - e esta é toda a questão agora - fico imaginando quantos de 
nós estamos realmente vivendo no gozo do segredo e do coração do evangelho, 
como ele é apresentado nesta carta. Paulo está dizendo muito aqui sobre o 
evangelho, ou as boas novas. O que realmente é o evangelho, ou as boas novas, da 
forma como é encontrada aqui nesta carta, e nesta conexão particular? Afinal de 
contas, não é apenas que cristãos precisam ser ‘libertados’ - livres de todas as 
restrições, de toda servidão e todas as obrigações, para simplesmente poderem 
fazer o que bem quiserem, seguirem as suas próprias inclinações. Não é isto, 
absolutamente. Você e eu precisamos saber algo mais positivo do que isto. Não 
podemos ficar satisfeitos com meras coisas negativas. 

  
Cristo Dentro  
  
O que significa o evangelho aqui? Paulo diz: ‘Este é o evangelho’. Ele está 

resumido em um fragmento desta carta, uma passagem da Escritura muito bem 
conhecida, com a qual todos nos regozijamos - Gálatas 2.20: ‘Já estou crucificado 
com Cristo; e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim’. Este é o evangelho, as 
boas novas, do Cristo habitando dentro. Este é o coração de todo a matéria, esta é a 
resposta a todo argumento, isto responde a todas as perguntas, isto  trata de todas 
as dificuldades - o evangelho, as boas novas, do Cristo habitando dentro.  

E, quando você pensa a respeito, este é o fator mais vital e fundamental  no 
cristianismo. Não é maravilha que Paulo tenha visto que, se isto fosse sacrificado, o 
cristianismo não serviria para nada: os judaizantes teriam acabado com tudo; o 
cristianismo teria se tornado absolutamente sem qualquer significado. Ele estava 
lutando, portanto, a favor do cristianismo em apenas um ponto - porém um que 
incluía o todo. O todo estava associado e ligado a isto: ‘Cristo vive em mim’. Se isto 
for verdade, você não precisa argumentar sobre absolutamente nada; todo o 
argumento está estabelecido.  



‘Cristo vive em mim’ Cristo! O que é Cristo? Quem é Cristo? O que significa 
Cristo? O que Ele corporifica? Porque tudo que satisfaz a Deus é encontrado em 
Cristo! Em Seu Filho Jesus Cristo, Deus tem Sua plenitude, Seu final, resposta 
completa. Cristo pode satisfazer a toda exigência de Deus, e tem feito isto. Cristo 
pode trazer o pleno e completo favor de Deus. Oh, poderíamos nos estender 
bastante sobre isto - O que Cristo é, quão grande Cristo é, quão maravilhoso Cristo 
é! E ‘Cristo vive em mim’! Cristo, aquele Cristo da glória eterna, aquele Cristo do 
auto-esvaziamento, da humilhação, aquele Cristo da vida triunfante, aquele Cristo 
da poderosa cruz, da ressurreição, do retorno à glória, e que está no trono agora, 
está em você e em mim! O que mais necessitamos - o que mais poderíamos ter - Que 
coisa seria maior do que esta?   

  
O Poder de Cristo No Interior 
  
Agora Cristo é uma Pessoa real, que vive: não uma idéia abstrata, uma figura 

histórica, mas uma Pessoa real, que vive. ‘Cristo vive em mim’. Eu não uso um 
crucifixo de um Cristo morto pendurado. Tenho um Cristo vivo no interior, as boas 
novas de um Cristo que vive do lado de dentro. Você pode ler isto, ou ouvir isto ser 
dito, e você pode acenar com a cabeça e dizer, ‘Sim, Amém’: você concorda com 
isto! Porém, tenho conhecido pessoas que ouvem isto por anos, e concordam com 
todo coração, como você - e, então, um dia acordam realmente para isto. ‘Você 
sabe, a final de contas tenho ouvido sobre isto; acabei de perceber que isto é 
verdade, que Cristo realmente vive em mim!’.  É algo mais do que a doutrina de 
Cristo no interior - é a minha experiência.  

Paulo concentra toda a sua história como um cristão e como um servo de Deus 
sobre esta única coisa. ‘Deus brilhou em meu coração’ (2 Co 4.6). ‘Aprouve a Deus, 
que me separou desde o ventre, a fim de revelar o Seu Filho em mim’ (Gál 1.11,12). 
Como isto aconteceu? Não apenas objetivamente ou exteriormente, mas 
interiormente. ‘Deus brilhou em mim’.  Cristo vive em mim’. A coisa mais 
surpreendente que já aconteceu a um homem no curso da história humana foi esta 
que aconteceu com Paulo de Tarso naquele meio-dia, quando ele percebeu que 
Jesus de Nazaré, que ele achava ter sido morto e enterrado, estava vivo, vivo, 
realmente vivo. Lembre-se de quão vivo Ele estava. E Paulo diz: ‘Ele vive - e não 
apenas na glória - Ele vive em mim, em mim!’ Uma Pessoa viva, um real poder vivo 
no interior, sim, um poder real dentro, é Cristo. 

  
A Inteligência de Cristo Dentro  
  
Além do mais, Ele é uma Inteligência real, que possui o pleno conhecimento 

de tudo aquilo que Deus quer, e, possuindo isto, habitando dentro de mim, é o 
repositório e o veículo da plena vontade de Deus para minha vida. Plena inteligência 
por Cristo no interior! Todo o conhecimento que Cristo possui está dentro, e, se isto 
é verdade, se Cristo está dentro - o apóstolo, naturalmente, está falando aqui não 
apenas de Cristo dentro, mas muito sobre o Espírito Santo, a que iremos chegar  
daqui a pouco, - se o Cristo que reside em nosso interior tiver o Seu caminho, então, 
aquilo que Ele é se torna real na vida do filho de Deus: o fato de que Ele é uma 
Pessoa viva, o fato de que Ele é o Todo Poderoso, o fato de que Ele é a plena 
Inteligência Divina. 

  
Cristo Dentro, o Conhecimento Da Vontade de Deus 
  



Gostaríamos de ter toda compreensão em nossa mente, todo conhecimento e 
inteligência em nossa razão. Nós não temos, porém, temos um outro tipo de 
inteligência. O verdadeiro filho de Deus tem um outro tipo de inteligência, 
totalmente diferente daquele que é da razão. Não sabemos como explicar e 
interpretá-la, mas, de algum modo, sabemos. Podemos apenas dizer, ‘sabemos’. 
Sabemos o que o Senhor não quer no que diz respeito a nós. Descobrimos ser 
impossível ficar confortáveis ao longo de um caminho que o Senhor não quer, e 
chegamos a esta posição muito freqüentemente. Nós a colocamos de diferentes 
maneiras, mas temos que dizer, ‘Eu sei que o Senhor não quer que eu faça isto, que 
eu siga por este caminho; isto é mais profundo dentro de mim do que qualquer outra 
coisa. Fazê-lo seria violar algo que se refere à minha própria vida com Deus’.  

Este é o lado negativo. E, no lado positivo, se o Senhor realmente quer algo, 
nós o sabemos; apesar de tudo, sabemos. Se apenas esperássemos por isto, seria 
muito seguro. O problema é que nós não podemos esperar pelo Senhor; fazemos uma 
confusão sobre esses problemas de orientação. Porém, quando o tempo do Senhor 
chega, não há dúvida sobre a vontade do Senhor: nós a sabemos. Como sabemos? 
Isto é conhecimento espiritual, é inteligência espiritual. É Cristo habitando dentro, 
que possui toda a mente de Deus.  

Agora, aqui estão esses pobres cristãos gálatas, divididos entre os judaizantes 
e Paulo. Eles não sabem o que fazer disto. Isto, por um lado, é tão forte sobre a 
linha de coisas deles; e, por outro lado, aqui está Paulo, dizendo que eles estão 
todos errados! O que devem eles fazer? A resposta chega: ’Se Cristo está em vocês, 
vocês saberão - vocês saberão o que devem fazer’. E esta é a única maneira real de 
saber o que você deve fazer - o que é certo, e o que é errado. Cristo em você. Mas 
você saberá.  

  
Cristo Dentro, O Poder de Resistência 
  
Agora você diz: ‘Não percebi isto, não sinto isto, não vejo isto; não tenho 

toda esta inteligência, não sinto todo este poder’. Você vê, como Paulo está sempre 
tentando salientar, há uma grande diferença entre o tipo humano de conhecimento 
e o conhecimento espiritual. Temos conhecimento deste tipo, não por informação, 
mas por experiência.  

Alguns de nós temos estado no caminho cristão por muitos anos. Se isto 
tivesse sido tirado de nós, poderíamos ainda continuar com o Senhor? Se tivéssemos 
tido que continuar, esforçando-nos, lutando, com nossos próprios recursos, 
deveríamos nós ainda estar aqui? Penso que posso dizer para você e para mim 
mesmo, certamente não! Não estaríamos aqui hoje; não deveríamos estar nos 
alegrando no Senhor, seguindo com o Senhor. Se Satanás pudesse ter tido seu 
caminho, não deveríamos estar aqui, pois tanto em nós mesmos como em Satanás 
temos encontrado todas as coisas concebíveis como inimigas de Cristo, o que 
tornaria impossível para nós seguir com o Senhor. Tudo em nós mesmos é contra 
nós, espiritualmente. Tudo em Satanás é contra nós, e tudo que ele pode usar é 
lançado na batalha para nos destruir.  

Porém estamos aqui, e esta é a prova de que Cristo em nós é um poder vivo, 
e isto é encontrado - embora não ainda em plenitude - na experiência, em fato, e 
não simplesmente senti-lo em nós. Gostaríamos de ter as sensações deste grande 
poder, para senti-lo; mas não, este poder está escondido, e somente se manifesta 
em fatos - geralmente em fatos de longo prazo. 

  
A Disposição de Cristo Dentro  
  



Poder, inteligência, conhecimento: e, então, disposição. Esta é uma das 
realidades da vida cristã. Quando Cristo está dentro, temos uma disposição 
completamente diferente. Estamos dispostos a coisas novas, dispostos em novos 
caminhos. Sim, nossa disposição mudou. As coisas que uma vez achávamos ser nossa 
vida não mais nos atraem a elas. Não mais estamos dispostos a elas. Este é o 
problema do mundo com o cristão: ‘Por que você não faz isto, aquilo e aquilo 
outro?’ E a única resposta que podemos dar, mas que nunca os  satisfaz, é: ‘Perdi 
toda disposição por este tipo de coisa: Não mais estou disposto desta forma: Tenho 
uma disposição completamente numa outra direção’. É desta forma: uma outra 
disposição - Cristo dentro. Isto é cristianismo!  

Você vê, Moisés diz: ‘Você tem que fazer isto, e você tem que fazer aquilo, e 
você não deve fazer isto, e você não deve fazer aquilo’; e a minha disposição é 
completamente contra Moisés. Moisés diz: ‘Você deve fazer isto’ -  E eu não quero 
fazê-lo; aquilo pode ser totalmente correto, pode vir de Deus, mas simplesmente eu 
não encontro disposição em minha natureza para fazê-lo. Moisés diz: ‘Eu não devo 
fazer isto’, e minha disposição diz: ‘Eu quero fazer isto - isto é precisamente a coisa 
que eu quero fazer!’ De alguma forma ou de outra, em mim mesmo eu sou contra 
Deus em todo caminho. 

Qual é a solução para a lei? Cristo em você. Se Cristo está em você, então 
você estará disposto para fazer o que Deus quer que você faça, e você irá cumprir a 
lei. Se Cristo está em você, você não terá disposição para nada que Deus não queira 
que você faça, e novamente você irá cumprir a lei. Porém, você vê, você cumpre a 
lei numa base completamente diferente. Você não a cumpre porque Moisés diz, mas 
porque Cristo está em você; não porque você deve, mas porque Cristo lhe dá uma 
outra disposição. Isto é evangelho, as boas novas, de Cristo morando dentro.  

  
A Obra do Espírito Santo Dentro  
  
Agora, quando você se volta para o ensino sobre o Espírito Santo nesta carta, 

você descobre que ele chega à mesma coisa. Cristo em você é o padrão do Espírito 
Santo e Ele está trabalhando em você na base do Cristo morando dentro, a fim de 
alinhar você com Cristo, de edificar você de acordo com o Cristo que está em você. 
O Espírito Santo é o poder de Cristo dentro, o poder de nos fazer parecidos com 
Cristo, de nos capacitar a sermos como Cristo, e, por isso, de sermos cumpridores de 
tudo aquilo que é correto à vista de Deus, e de evitarmos tudo aquilo que não é 
correto diante de Deus. Há um poder pelo Espírito Santo para fazer isto.  

O apóstolo fala sobre o fruto do Espírito. ‘O fruto do Espírito é amor, alegria, 
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio’. (Gl. 
5.22,23) O Espírito, você vê, está dentro, e Ele é o Espírito de Cristo dentro para 
fazer com que aqueles frutos de Cristo nasçam em nós, ou, vamos dizer, o fruto de 
Cristo que mostra em si mesmo em todas essas formas. O fruto de Cristo é ‘amor, 
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio’, 
o fruto do poder do Espírito de Cristo dentro.  

E o que dizer a respeito da lei? Sim, o Espírito trabalha de acordo com a lei. O 
apóstolo diz uma coisa tremenda: ‘Não vos enganeis; Deus não se deixa escarnecer: 
pois tudo o que o homem semear, isto ele também ceifará. Pois aquele que semeia 
em sua carne, da carne ceifará corrupção; mas aquele que semeia no Espírito, do 
Espírito colherá a vida eterna’. (Gl 6.7,8) A Lei do Espírito, você vê, é esta. Semeie, 
e você colherá; aquilo que você semear você irá colher. Semeie no Espírito, e você 
irá colher vida eterna. Se você semear no Espírito - isto é dito apenas em figura de 
linguagem, se você se conformar ao poder do Espírito, à Lei do Espírito, ao governo 
do Espírito, ou a Cristo dentro de você - irá colher Cristo, irá colher vida. Há uma lei 



aqui, e ‘livres da lei’ não significa que não precisamos mais reconhecer que Deus 
constituiu o Seu universo, os nossos corpos e almas, sobre princípios; mas significa 
que Cristo em nós nos torna possível obedecer aos princípios, ao passo que, por 
outro lado, estaríamos violando tais princípios o tempo todo. 

‘O evangelho que eu prego’, diz Paulo: afinal de contas, isto quer dizer que - 
após todos os seus argumentos sobre legalismo e judaizantes, e o resto, significa 
que: -’Cristo vive em mim’. Estas são as boas novas, isto é esperança - tudo é 
possível! 

  
CAPÍTULO 4 - EM SUA CARTA AOS EFÉSIOS  
  “...a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação...’ (Ef. 1.13) ‘...os gentios são co-herdeiros, de um mesmo corpo, e participantes da 

promessa em Cristo pelo evangelho; do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de 
Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder.’ (Ef.3.6,7) 

‘...Tendo calçado os vossos pés com a preparação do evangelho da paz...’ (Ef 
6.15) 

‘...E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com 
confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em 
cadeias; para que possa falar dele livremente, como me convém falar.’ (Ef.6.19,20).  

Quando chegamos a considerar ‘o Evangelho de acordo com Paulo’ na carta 
aos Efésios, encontramos que temos a palavra ‘evangelho’ na forma nominal quatro 
vezes. Também a temos, em uma ou duas outras ocasiões, na forma verbal, como no 
capítulo 2.17 

‘...E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que 
estavam perto;’  

Você percebe que a nota de margem diz ‘pregou as boas novas de paz’. Agora 
esta é apenas uma forma inglesa de manusear uma palavra grega. A palavra grega é 
o verbo do qual ‘o evangelho’ é o nome; e, como tentei salientar anteriormente, o 
que realmente é dito - que não pode ser traduzido literalmente para o inglês - é: 
“veio e  ‘boas-novanciou’ paz”.  Isto é impossível em inglês, porém, é apenas o 
verbo do nome ‘evangelho’. Isto ocorre novamente no capítulo 3, verso 8  “...para 
pregar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo...” - isto é, ‘boas-novanciou aos 
gentios’, “proclamar para os gentios as boas novas de ...” É o verbo novamente para 
‘evangelho’. Penso que isto nos dá terreno para dizer que esta carta é sobre o 
evangelho.  

Muitas pessoas têm a idéia de que quando você chega na carta aos Efésios, 
você tem deixado o evangelho para trás, você está mais adiante em relação ao 
evangelho, você deve realmente agora  ter um longo caminho em direção ao 
evangelho. Não creio que possamos conseguir mais do que esta carta, no que diz 
respeito a Divina revelação: como iremos ver, ela nos leva por um longo caminho de 
fato em coisas Divinas; mas  ainda é o evangelho. O evangelho é algo muito 
abrangente, muito distante de ser alcançado. 

  
Uma Carta de Superlativos  
  
Isto nos leva a perceber que a carta aos Efésios é uma carta de superlativos. 

Um adjetivo expressivo veio à voga em anos recentes, pelo qual as pessoas tentam  
propagar a idéia de que uma coisa é muito grande, ou de qualidade muito elevada. 
Elas dizem que a coisa é ‘super’. Agora aqui, nesta carta, tudo é - posso usar a 
palavra? - ‘super’! A carta toda é escrita em termos superlativos; e devo  crer que 



você pode recordar de algo daquilo que está aqui. Os superlativos têm relação com 
quase tudo nesta carta. 

Há o superlativo de tempo. O tempo está totalmente transcendido: somos 
levados para o terreno do eterno. Por meio desta carta somos levados de volta para 
a eternidade passada, antes da fundação do mundo, e para a eternidade futura, 
para os séculos dos séculos. É o superlativo de tempo - transcendendo o tempo. 

Há o superlativo de espaço. Uma frase aparece através desta carta - ‘nos 
lugares celestiais’. Quando você entra nos lugares celestiais, você simplesmente fica 
espantado com a  imensidão da extensão. No campo natural isto é verdade, não é, 
até mesmo do limitado ‘céu terreno’, representado pela atmosfera terrestre. Se 
você viajar bastante pelo ar, você passa pelos aeroportos e vê os aviões vindo e 
indo, vindo e indo, em todos os poucos minutos, o dia todo e a noite toda, e dia 
após dia - e, contudo, quando você sobe para o céu, raramente você vê um outro 
avião. É quase um evento passar por um outro avião no ar, tão vastos são os céus em 
sua expansão. E esta carta foi escrita no campo dos superlativos de espaço, nos 
lugares celestiais espirituais, completamente acima das limitações da terra. 

Novamente, a carta foi escrita em termos de superlativo de poder. Há apenas 
uma sentença aqui, muito familiar a nós, que fala disso: ‘sobreexcelente grandeza 
de Seu poder sobre nós os que cremos’ (Ef.1.19). Há muito deste poder, poder 
superlativo, e sua operação, nesta carta. 

Além disso, esta carta é a carta do superlativo em conteúdo. Como se 
aproximar e explicar isto é muito difícil. Você vê, alguns de nós temos falado, dado  
conferência, dado palestras, sobre esta carta aos Efésios - e ela é apenas uma 
pequena carta, no que se refere à quantidade de capítulos e palavras - por mais de 
quarenta anos, e nós ainda não chegamos perto dela. Eu desafio você a exaurir o 
conteúdo desta carta. Não importa quanto você tenha ido - sempre irá sentir: ‘Ainda 
não comecei a me aproximar dela’. Sei o que alguns de vocês pensam sobre mim em 
relação a esta carta. Tenho até receio de mencionar o próprio nome ‘Efésios’! 
Mesmo que eu tenha meditado mais uma vez sobre esta carta no tempo presente, 
tenho falado para mim mesmo: ‘Gostaria de começar agora a dar uma longa série de 
mensagens sobre a carta aos Efésios, e eu não deveria tocar muito no antigo 
terreno!’ É desta maneira. Porém, quando você olha para ela e a considera, você 
descobre que está num campo de superlativos, no que se refere ao conteúdo, e ela 
começa com ‘o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares 
celestiais em Cristo; ’ (Ef 1.3). Pode você ir acima ou fora disto? Você não pode! 

Novamente, ela está no terreno do super-terreno. A terra se torna aqui uma 
coisa muito pequena, e  tudo aquilo que nela se dá. Toda sua história e tudo o que 
está aqui se torna realmente muito pequeno. A terra é completamente 
transcendida. Ela é super-racial, como veremos num instante. Ela não está lidando 
apenas com uma raça ou duas. Nela tudo é uma raça só. 

Ela é super-natural. Olhe novamente, e você descobre que tudo aqui está 
num plano que está  totalmente acima do natural. Você não pode naturalmente 
compreendê-la, explicá-la. É Divina revelação. É pelo Espírito de sabedoria e 
revelação. ’ Isto é super-natural. O conhecimento que está aqui é obtido de modo 
super-natural.. E o que mais irei dizer sobre o ‘super’? A lista poderia ser facilmente 
estendida. Será que falei o suficiente? Posso eu continuar salientando em qual 
terreno isto está, em que âmbito? Você vê, há várias grandes palavras aqui. Dei a 
você três delas.  ‘A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar 
entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, ’ 
(Ef 3.8)  

Esta carta foi escrita em termos incompreensíveis, insondáveis.  



‘E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que 
sejais cheios de toda a plenitude de Deus. ’ (Ef 3.19) 

‘O amor de Cristo, que excede todo entendimento’. Aqui temos o 
incompreensível. 

‘Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente 
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, ’ (Ef 
3.20) 

Aqui está o transcendental. Essas são grandes palavras, mas você precisa de 
grandes palavras para esta carta, e eu estou procurando impressioná-lo. 

  
A Maior Crise da História Religiosa  
  
Agora, vamos entrar mais para o lado de  dentro disto. Esta carta, em seu 

conteúdo, representa talvez a maior crise na história religiosa. Isto é dizer muito. 
Tem havido muitas crises na história religiosa, e grandes crises, mas esta carta 
representa a maior de todas elas.  Antes que o Senhor fosse levantado da morte, e 
fosse para o céu, e o Espírito Santo viesse no dia de Pentecoste, havia apenas duas 
classes de pessoas na terra. Toda a raça humana estava dividida em duas classes de 
pessoas, os gentios e os judeus. Quando o Espírito Santo veio, uma terceira classe 
passou a existir, a qual do ponto de vista de Deus não é nem gentio nem judeu: é a 
Igreja de Deus. Eles são tirados das nações dos gentios e do meio dos judeus, porém, 
no que diz respeito a Deus, não são nem judeus nem gentios, ou, como Paulo coloca: 
‘nem judeu nem grego’ (Gal 3.28). ‘Grego’ era uma palavra representativa, que 
compreendia os gentios. Quando o Senhor Jesus vier novamente, como Ele está 
vindo, e levar a Igreja, as outras duas classes irão permanecer aqui. Haverá uma 
inversão na terra ao que era antes. O mundo todo ficará novamente dividido em 
gentios e judeus. 

Assim, isto que aconteceu em Pentecoste, esta terceira classe de pessoas 
espiritualmente  separada, chamada de Igreja, representa a maior de todas as crises 
na história humana pela seguinte razão, e na seguinte forma - que esta Igreja não é 
algo apenas de história terrena. O apóstolo deixa isto perfeitamente claro, bem no 
início desta carta aos Efésios, que esta Igreja teve a sua existência na presciência de 
Deus antes que o mundo existisse. Esta Igreja é uma coisa super-temporal, que 
transcende todo tempo e que transcende a terra. Esta Igreja, o apóstolo deixa claro, 
irá existir pelos séculos dos séculos, ainda super-temporal, super-terrena, quando os 
judeus e gentios se forem. Sim, haverá nações salvas na terra: porém esta outra 
continuará num relacionamento que é totalmente fora deste mundo e fora do 
tempo; e é em relação a esta classe particular, este povo, esta Igreja, que todas 
estas coisas são ditas nesta carta. É esta Igreja que leva a característica de todos 
esses superlativos. Isto é por si só algo superlativo, esta é a coisa suprema na 
economia de Deus, esta é a coisa suprema em todas as atividades soberanas de Deus 
de eternidade a eternidade. Vivemos na dispensação de algo absolutamente 
transcendente - Deus tirando das nações, tanto de judeus como gentios, este povo 
chamado de Igreja, que é ‘o corpo de Cristo’. 

  
Um Vaso  e um Chamado Superlativo  
  
Agora, este vaso superlativo, ou instrumento, ou povo, tem uma chamada 

superlativa ou transcendente. Os judeus tiveram uma chamada terrena para servir a 
um propósito terreno, uma vocação de tempo sobre esta terra. Muitos crêem 
fortemente que eles ainda servem ao tal propósito. Há outros, e entre eles notáveis 
estudiosos da Bíblia, que crêem que o dia dos judeus acabou, como na economia de 



Deus, e que tudo foi transferido para a Igreja agora, devido ao fracasso dos judeus. 
Eu não vou discutir isto; isto não entra em nossa consideração absolutamente. O 
fato permanece que os judeus foram levantados para servir a um propósito terreno e 
temporal na economia de Deus. Porém, esta Igreja, salva eternamente - escolhida 
eternamente, como o apóstolo diz, em Cristo Jesus antes que o mundo existisse - 
ela tem uma chamada superlativa para servir aos propósitos de Deus no céu. É algo 
atemporal, superlativo em chamada, em vocação. É uma coisa tremenda que está 
aqui. 

Geralmente colocamos isto desta forma, e de fato é o que a carta aos Efésios 
ensina - temos que abordar isto de outra maneira agora - que este mundo, quanto à 
sua conduta, está influenciado por toda uma hierarquia espiritual. Até mesmo os 
homens que não têm muito discernimento espiritual, homens dos quais  dificilmente 
pensaríamos deles como cristãos, no sentido essencial de ser um filho de Deus 
nascido de novo, até mesmo estes homens têm que reconhecer e admitir isto: que 
por trás do comportamento deste mundo há alguma força sinistra, alguma força 
maligna, alguma inteligência perversa. Eles podem hesitar em nominá-la, chamá-la 
de Satanás, o Diabo, e assim por diante, porém a Bíblia a chama exatamente disto. 
Por trás do curso da história deste mundo, como a conhecemos - por trás das 
guerras, das rivalidades, do ódio, da amargura, da crueldade, todo o conflito e 
clamor de interesses, e tudo mais - há uma inteligência maligna, um poder em 
serviço, todo um sistema que procura destruir a glória de Deus em Sua criação. E 
todo este sistema é dito aqui estar no chamado ‘lugares celestiais’, isto é, alguma 
coisa acima da terra; no ar, se você preferir, na atmosfera. Algumas vezes você 
pode senti-lo: algumas vezes você pode quase ‘cortar a atmosfera com uma faca’, 
como dizemos; algumas vezes você sabe que há algo no ar que é perverso, maligno. 
Você não consegue mostrar isto para as pessoas; há algo por trás das pessoas, algo a 
respeito. É muito real - algumas vezes quase tangível, você pode quase sentir - algo 
maligno e perverso. É isto que está governando este sistema e ordem mundial. 

Agora, o que está aqui nesta carta é isto, que a Igreja, concebida 
eternamente, conhecida de antemão, escolhida, e trazida à existência em seu 
começo no dia de Pentecoste, e crescendo espiritualmente através dos séculos - 
esta Igreja é para tomar o lugar deste governo maligno acima desta terra. É para 
destituí-lo e o lançar fora de seu domínio, e assumir aquele lugar, a fim de ser a 
influência que governa este mundo nos  séculos  que estão por vir. Este é o ensino 
aqui: um chamado superlativo, uma vocação superlativa, por causa de um povo 
superlativo em sua própria natureza. Há algo diferente sobre este povo em relação 
aos demais. Este é o segredo da verdadeira vida cristã - daqueles que 
verdadeiramente estão em Cristo: Há algo sobre eles que é diferente. Para este 
mundo, os cristãos são um problema e um enigma. Você não pode colocá-los em 
nenhuma classe terrena. Você não pode classificar um cristão. De uma forma ou 
outra, eles iludem você o tempo todo. Você não pode decifrá-lo. 

Agora, nesta carta Paulo fala primeiramente desta chamada superlativa, e, 
então, diz que, por causa da grandeza desse chamado, esta Igreja deve se 
comportar de forma correspondente. ‘Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que 
andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, ’ (Ef. 4.1). A conduta 
tem que ser ajustada à chamada. Oh, aquele povo cristão se comportou de acordo 
com a sua chamada - com a sua grande, eterna, celestial vocação! Porém, por causa 
deste chamado, este destino, esta vocação, esta posição, aquela hierarquia maligna 
está posicionada até a sua última medida, para destruir este vaso chamado de 
Igreja, e por isso, há um imenso e terrível conflito em curso no ar, e os cristãos 
enfrentam isto. Quanto mais você procura viver de acordo com o seu chamado, mais 



percebe quão difícil é, e o que está colocado contra você. É um terrível e acirrado 
conflito. 

  
Recursos Superlativos 
  
Agora, anote aí, isto é o que Paulo chama de evangelho -  tudo isto é o 

evangelho! Você alguma vez já teve idéia do evangelho como este? Você já pensou 
sobre o evangelho nesses termos? Sim, ele ainda é o evangelho, o mesmo evangelho; 
não outro, o mesmo. Agora, porque tudo isto é verdade quanto ao evangelho, 
certamente as exigências são muito grandes. A reação de muitos, quando você diz 
coisas como esta, é: ‘Oh, eu não posso alcançar isto - isto está completamente 
distante de mim, isto é muito para mim, isto é esmagador, irresistível! Dê-me o 
evangelho simples!’ Mas eu me pergunto se nós percebemos no que nós mesmos 
estamos envolvidos quando falamos desta forma. Pois é simplesmente aí que a 
verdadeira natureza do evangelho entra, em toda esta carta. Sim, o chamado é 
grande, é imenso; a conduta deve estar à altura; o conflito é feroz e amargo. E isto 
faz exigências tremendas. Se isto é o evangelho, então, como devemos nos 
posicionar a ele, como vamos  encará-lo, como vamos enfrentá-lo, como vamos nos 
mostrar à sua altura, como vamos receber aprovação? 

Bem, voltamos à frase para qual estou juntando o todo desta carta. Está aqui: 
‘para evangelizar as riquezas imensuráveis de Cristo’. Está traduzido ‘pregar’ em 
nossas Bíblias, porém, é a mesma palavra, como você sabe, na forma verbal. ‘Para 
evangelizar as riquezas imensuráveis de Cristo’. As boas novas são as riquezas 
imensuráveis! Oh, isto é algo para nós nos regozijarmos, quando pressionados; 
sentindo que nunca estaremos à altura, nunca iremos ser aprovados. As riquezas 
superlativas são para uma vocação superlativa e para um conflito superlativo, e para 
uma conduta superlativa. 

‘Riquezas imensuráveis’. Agora, esta é uma palavra característica que você 
encontra espalhada por esta carta. Riquezas! Riquezas! No capítulo 1, verso 7, 
temos ‘as riquezas de Sua graça’. Esta frase é ampliada em 2.7 - ‘as abundantes 
riquezas de Sua graça’. E, então, e, 1.18 está a herança - ‘As riquezas da glória de 
Sua herança nos santos’. Isto simplesmente significa que os santos são a herança de 
Jesus Cristo, é Ele quem deve suprir a riqueza, e é ‘conforme as riquezas de Sua 
graça’ que Ele irá encontrar ‘as riquezas de Sua herança’ na Igreja. Há muito mais 
coisa dita sobre isto. Em 3.16 a palavra é usada novamente - ‘as riquezas de Sua 
glória’. Riquezas! Riquezas! Muito bem: se as exigências são grandes, há uma grande 
provisão. Se a necessidade é superlativa, os recursos são superlativos. Tudo isto 
estabelece e indica a base e os recursos da Igreja para a sua chamada, para sua 
conduta, e para o seu conflito. 

Assim, o que é ‘o evangelho conforme Paulo’ na carta aos Efésios? É o 
evangelho das ‘riquezas insondáveis’ para exigências superlativas, e, quando você 
disse isto, você é deixado a nadar num imenso oceano. Vá para a carta novamente, 
leia-a cuidadosamente, observe. Sim, há um padrão elevado aqui, há grandes 
exigências aqui, há coisas tremendas em vista aqui; mas também há as riquezas de 
Sua graça, as riquezas insondáveis de Sua graça para tudo. Lá estão as riquezas de 
Sua glória: é colocada da seguinte forma - ‘de acordo com as riquezas insondáveis 
de Sua glória’. Agora, se você puder explorar, medir, exaurir, as riquezas de Deus 
em glória, então você coloca um certo limite sobre as possibilidades e 
potencialidades. Porém, se, após você ter dito tudo que você tentou dizer na 
linguagem humana, como o apóstolo fez aqui, você descobre que não conseguiu 
superlativos suficientes às suas ordens quando está falando sobre as riquezas que 



estão em Deus por meio de Jesus Cristo, então, tudo é possível - conforme as 
riquezas de Sua graça e de Sua glória. 

Isto é evangelho, não é? Certamente estas são boas novas, boas notícias! E, 
caros amigos, nós iremos conseguir passar - e não devemos apenas  passar de 
arranhão. Se for desta forma, devemos passar superlativamente. Que o Senhor nos 
traga para os superlativos do evangelho, das boas novas. 

  
CAPÍTULO 5 - EM SUA CARTA AOS FILIPENSES  
  
Continuando nossa investigação sobre o que o apóstolo quis significar com 

suas palavras ‘o evangelho que prego’, tomamos em nossas mãos a pequena carta 
escrita por Paulo aos Filipenses. Embora esta foi uma das últimas escritas de sua 
prisão em Roma, um pouco antes de sua execução, ao final de uma longa, plena vida 
de ministério e serviço - descobrimos que ele ainda está falando de tudo como ‘o 
evangelho’. Ele não deixou o evangelho, ele não foi para além do evangelho. De 
fato, ao final ele está mais do que nunca consciente das riquezas do evangelho que  
está muito além dele. 

Aqui estão as referências que ele faz nesta carta em relação ao evangelho: 
‘Dou graças ao meu Deus... Pela vossa cooperação no evangelho desde o 

primeiro dia até agora.’ (Fl 1.3,5) 
‘Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu 

coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas 
prisões como na minha defesa e confirmação do evangelho.’ (1.7) 

‘Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando 
acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto 
para defesa do evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de 
toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me 
regozijarei ainda.’ (1.16-18) 

‘Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no evangelho, 
como filho ao pai.’ (2.22) 

‘E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas 
mulheres que trabalharam comigo no evangelho, e com Clemente, e com os outros 
cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida.’ (4.3) 

‘Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em 
tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó filipenses, que, no princípio 
do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com 
respeito a dar e a receber, senão vós somente;’ (4.13-15). 

Você vê, há muito sobre o evangelho nesta carta. Digo ‘pequena’ carta. Esta 
carta é semelhante a uma linda jóia na coroa de Jesus Cristo, ou como uma pérola 
cujas cores são o resultado de  excepcional dor e sofrimento. É algo muito caro e 
muito precioso. No que diz respeito aos presentes capítulos e versículos, é uma 
carta pequena. É uma das menores cartas de Paulo, porém, em seus valores 
intrínsecos, ela é imensa; e como uma real demonstração do que é o evangelho, há 
poucas coisas no Novo Testamento a ser comparado a ela. A que realmente 
chegamos nesta carta não é apenas uma demonstração do que o evangelho é em 
verdade, mas um exemplo do que o evangelho é em efeito. Olhe para ela 
novamente, discorra sobre ela com o coração aberto, e penso que o seu veredicto 
será - certamente deveria ser - ‘Bem, se isto é o evangelho, dê-me o evangelho! Se 
isto é o evangelho, é algo que vale a pena se ter!’  Este certamente é o efeito de se 
ler esta carta. Ela é um exemplo maravilhoso do evangelho em expressão. 

  
A Carta do Regozijo de Triunfo 



  
Mas na medida que a lemos, descobrimos que ela  se reduz a isto: Ela é, 

talvez, mais do que qualquer outra carta no Novo Testamento, a carta do regozijo 
de triunfo. Regozijo flui através desta carta. O apóstolo está repleto de alegria. 
Parece que ele mal consegue se conter. No último capítulo, falávamos de seus 
superlativos em relação ao grande chamado da Igreja no evangelho. Aqui o apóstolo 
está encontrando dificuldade para expressar-se quanto à sua alegria. Olhe você para 
isto. Olhe apenas para as primeiras palavras, sua introdução, e veja. Mas isto flui 
por toda a carta até o final. Ela tem sido chamada de a carta do regozijo de Paulo 
em Cristo, mas é uma alegria de triunfo, e triunfo em três direções. O triunfo de 
Cristo; triunfo em Paulo; e triunfo nos cristãos em Filipos. Isto realmente resume 
toda a carta: o triunfo tripartite com seu regozijo e exultação transbordante.  

  
O Triunfo De Cristo 
  
Primeiramente, triunfo em Cristo e  de Cristo. É nesta carta que Paulo nos dá 

aquela incomparável revelação do grande ciclo da redenção - o curso sublime 
tomado pelo Senhor Jesus em Sua obra Redentora. Nós O vemos, antes de tudo, na 
posição de igualdade com Deus: igual com Deus, e tudo o que isto significa - tudo o 
que isto significa para Deus ser Deus. Quão grande é isto! - quão pleno, quão 
elevado, quão majestoso, quão glorioso! Paulo aqui diz que Jesus existia em 
igualdade com Deus. E, então, ‘não tendo por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-
se a Si mesmo’. Ele se esvaziou de tudo aquilo, abriu mão, pôs de lado, desistiu 
daquilo. Apenas imagine sobre o que Ele iria ter em troca. Esses são pensamentos 
quase impossíveis de se imaginar: Deus, em toda a Sua infinita plenitude de poder e 
majestade, em Seu domínio de glória e plenitude eterna, permitindo que homens de 
Sua própria criação, até mesmo  os mais desprezíveis deles, cuspissem Nele, 
zombassem e escarnecessem Dele. Ele colocou isto de lado; esvaziou-se a si mesmo, 
assumiu a forma de homem; e não apenas isto, mas ainda sem qualquer direitos 
pessoais; sem quaisquer privilégios, sem títulos. A Ele não foi permitido escolher por 
Si mesmo, seguir por seu próprio caminho, e muito mais. Paulo diz que Jesus 
assumiu a forma de servo. 

E, então, ele continua e diz que ‘Ele Se humilhou a Si mesmo, tornou-se 
obediente até a morte’: e não uma morte gloriosa, não uma morte da qual as 
pessoas falassem em termos de elogio e admiração. ‘Sim’, diz o apóstolo, ‘morte de 
cruz’ - a morte mais vergonhosa  e  infame, com tudo que isto significa. Como você 
vê, o mundo judaico, o mundo religioso daquele tempo, tinha escrito em seu livro 
que maldito por Deus era aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus foi 
obediente a ponto de ser encontrado no lugar de alguém amaldiçoado por Deus. Foi 
assim que eles olharam para Ele - como um maldito de Deus. E, quanto ao resto do 
mundo, o mundo gentio, toda a sua concepção daquilo que devia ser adorado como 
alguém que jamais pudesse ser vencido, alguém que jamais pudesse ser achado 
numa situação que pudesse causá-lo vergonha, alguém que pudesse se apresentar ao 
mundo como um sucesso - esta era a sua idéia de um deus. Porém aqui está este 
Homem na cruz. É Ele um sucesso? Isto não é nenhum sinal de sucesso. Isto não é 
indicação de força humana. Isto é fraqueza. Não há nada honroso a respeito disso - É 
uma desgraça. Isto é humanidade no seu pior. 

E, então, o ciclo muda, e o apóstolo irrompe aqui e diz: ‘Por isso também, 
Deus soberanamente o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome; 
para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre’ - mais cedo ou mais tarde; seja 
reconhecê-Lo com alegria como Senhor, seja reconhecê-Lo forçadamente; mais cedo 
ou mais tarde, no determinado conselho do Deus Altíssimo, isto acontecerá; ‘e toda 



língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai’. Que ciclo! Que 
triunfo! Você não pode encontrar triunfo maior do que este: e Paulo chama isto de 
evangelho. São as boas novas do tremendo triunfo de Cristo. Ele triunfou neste 
ciclo, e tudo isto que está incluído no triunfo é evangelho. Nós não podemos 
discorrer longamente sobre isto, quanto ao porquê Ele fez isto, ou o que ele 
efetivou através disto, o que Ele assegurou com isto. Tudo isto é evangelho. Mas o 
fato é que desta forma Cristo realizou uma tremenda vitória. Em todo o ciclo do céu 
e da terra, das maiores alturas às maiores profundezas, Ele triunfou. Paulo descobre 
uma alegria indizível em contemplar isto. Isto é o que ele chama de boas novas, o 
evangelho - triunfo em Cristo. 

  
Triunfo Na Própria História Espiritual De Paulo  
  
Paulo, então, vem em si mesmo, e nos dá nesta carta quase uma 

autobiografia. Ele nos fala algo de sua própria história antes de sua conversão, 
quanto a quem e o que ele era, e onde ele estava, e o que ele tinha. Naturalmente, 
não foi nada comparado ao que o seu Senhor tinha tido e o que tinha renunciado. 
Mas o próprio Paulo, como Saulo de Tarso, tinha muita coisa por nascimento, por 
herança, por criação, por educação, por estatus, por prestígio, e tudo mais. Ele 
tinha muita coisa. Ele nos fala sobre isso aqui. Tudo de que o homem poderia se 
gabar - ele tinha. E, então, ele encontrou Jesus, ou Jesus lhe encontrou; e a coisa 
toda, ele disse - tudo o que ele tinha e possuía - tornou-se em suas mãos como 
cinza, como escória! ‘Reputei como perda’. 

Muitas pessoas têm esta falsa idéia sobre o evangelho, que, se você abraçar o 
evangelho, se você se tornar um cristão, se você se converter, ou seja lá como você 
possa colocar isto, você irá ter que perder ou desistir de algo, você tem que desistir 
disso e de mais alguma coisa. Se você se tornar um cristão, isto será apenas uma 
longa história de renunciar, renunciar, renunciar, até que mais cedo ou mais tarde 
você esteja  destituído de tudo. Ouça! Aqui está um homem que tinha muito mais do 
que você tem ou já teve. Não podemos nos comparar a este homem em sua vida 
natural, em tudo o que ele foi e em tudo o que ele tinha, e todas as perspectivas 
que estavam diante dele, como um homem jovem. Quase não há dúvida de que, se 
Paulo não tivesse sido um cristão, o seu nome teria sido esquecido na história, 
juntamente com alguns outros nomes muito famosos de sua época. Porém ele diz - 
não nessas palavras, mas em muitas outras além dessas: ‘Quando encontrei o Senhor 
Jesus, tudo para mim se tornou perda’. Renunciou? Quem irá achar qualquer 
sacrifício em desistir de uma vela quando encontrou o sol? Sacrifício em que? Oh, 
não! ‘Em comparação a Cristo, considero tudo como escória’.  

Que vitória! Que triunfo! Como você vê, esta renúncia - bem, vamos colocar 
assim, se você quiser - porém, Paulo está muito feliz a respeito. Este é o ponto. É a 
alegria de Paulo, a alegria de uma vitória tremenda em si mesmo. 

  
Triunfo No Ministério de Paulo  
  
Porém mais, aqui está a história de uma grande vitória em seu ministério, em 

sua obra. Recordamos a história de como ele foi a Filipos. Ele tinha estabelecido ir à 
Ásia, para pregar o evangelho lá, e estava em seu caminho, quando, naquela 
misteriosa providência de Deus que somente se explica mais adiante, e nunca antes, 
ele foi proibido, impedido, barrado. O dia se encerrou com um caminho fechado, 
com uma viagem barrada. Ele estava perplexo quanto ao significado disso; ele não 
entendeu. Servindo ao Senhor durante aquela noite, ele teve uma visão. Ele viu um 
homem da Macedônia - Filipos fica na Macedônia - dizendo: ‘Passa à Macedônia, e 



ajuda-nos’ (At 16.9). E Paulo disse: ‘Procuramos ir...concluindo que o Senhor tinha 
nos chamado para pregar o evangelho a eles’. Assim, desviando-se da Ásia, voltou-se 
ele para a Europa, e foi para Filipos. 

Algumas vezes, contratempos e mudanças de planos podem ser um bom 
terreno de uma grande vitória. Deus pode obter muito pondo de lado nossos 
queridos planos, e mudar tudo para nós. - Mas continuando. Paulo veio para Filipos. 
E o Diabo sabia que ele tinha vindo, e se pôs à obra e disse, em efeito: ‘Não se eu 
puder impedir, Paulo!’ Vou fazer este lugar muito quente para você ficar aqui!’ E 
ele se pôs a trabalhar, e, logo Paulo e seus companheiros  foram parar numa 
masmorra, com seus pés amarrados, sangrando do açoite que tinham recebido. Bem, 
isto não parece muito com uma direção Divina! Onde está a vitória disto? Mas 
espere. O próprio carcereiro e sua família foram salvos naquela noite. Eles vieram 
para o Senhor e foram batizados. E quando, anos mais tarde, em outra prisão em 
Roma, Paulo escreveu esta carta para os santos que tinha deixado em Filipos, ele 
colocou numa frase como esta: ‘meus amados e mui queridos irmãos’. (Fp 4.1). 
Gostaria de pensar que o carcereiro e sua família estavam incluídos nisto. ‘Amados e 
mui queridos irmãos’. E na mesma carta ele diz: ‘E quero, irmãos, que saibais que as 
coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho;’ (Fp 
1.12). É um quadro de triunfo, não é? - o triunfo em sua vida e em seu ministério. 

  
Triunfo Nos Sofrimentos De Paulo  
  
E ele triunfou em seus sofrimentos. Ele fala algo sobre seus sofrimentos nesta 

carta, os sofrimentos que estavam sobre ele, como ele escreveu; porém, tudo isto 
está numa nota e espírito de triunfo. Ele diz: ‘Cristo será, tanto agora como sempre, 
engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.’ (1.20) Não há 
qualquer traço de desespero aí, há?  ‘Tanto agora, como sempre, Cristo deve ser 
engrandecido em meu corpo, seja pela vida ou pela morte’. Isto é triunfo. Sim, isto 
é triunfo, isto é alegria. 

Porém mais: ele disse: ‘Cristo manifestado em minhas cadeias’. Uma coisa 
maravilhosa, esta! Trazido para Roma, algemado por um soldado da guarda romana, 
nunca permitido mais do que uma certa medida de liberdade - e, contudo, você não 
pode calar este homem! Ele tem uma coisa que ‘está livre’ o tempo todo, e que 
percorreu por toda guarda pretoriana (1.3). Se você soubesse algo sobre a guarda 
pretoriana, você diria: ‘Isto é triunfo!’ No próprio quartel general de César, e um 
César tal qual ele era, o evangelho é triunfante. Foi falado a respeito do  evangelho 
por toda guarda pretoriana! Sim, há triunfo em seus sofrimentos, em suas cadeias, 
em suas aflições. Isto não é apenas palavra. É um triunfo glorioso; e isto é o 
evangelho em ação, o evangelho em expressão.  

  
Triunfo Nos cristãos de Filipos  
  
E este triunfo não se deu apenas em Cristo e em Paulo, mas nos filipenses. É 

uma linda carta de triunfo da graça Divina nesses filipenses. Você pode ver isto, 
primeiramente, em sua resposta; e você realmente precisa saber algo sobre Filipos 
naqueles dias. Você possui apenas uma pequena idéia do que aconteceu a Paulo. 
Você sabe sobre o templo pagão, com seu terrível sistema de mulheres escravas, e 
tudo isto está ligado com aquela coisa horrível. Assim que Paulo e seus 
companheiros saíram pelas ruas de Filipos, uma daquelas jovens mulheres, da qual 
se diz que tinha um espírito de pitonisa, um demônio de adivinhação, uma 
verdadeira possessão de Satanás, persistentemente seguia e gritava após eles. 



Este é o tipo de cidade que Filipos era, e Paulo descobre que é possível 
escrever uma carta como esta para crentes numa cidade como aquela. Não é isto 
triunfo? Penso que haver uma igreja absolutamente em Filipos é uma coisa, porém, 
uma igreja como esta é algo mais. E não é somente na resposta deles ao evangelho, 
que tanto custou a eles. Olhe novamente para a carta, e veja o amor mútuo que 
eles tinham um pelo outro. Isto de fato é uma jóia na coroa de Cristo. Esta carta 
tem sido chamada de a carta do grande amor de Paulo. Todas as coisas fluem com 
amor, e isto é por causa do amor que eles tinham uns pelos outros. Amor deste tipo 
não é natural. Esta é a obra da Graça Divina nos corações humanos. Esta carta fala 
de um grande triunfo. Se há algo a acrescentar, podemos lembrar que, quando Paulo 
estava em necessidade, foram essas pessoas que se preocuparam com as suas 
necessidades e enviaram-lhe ajuda. Eles se preocuparam com o homem a quem eles 
deviam tanto pelo evangelho. 

Bem, tudo isto constitui este tremendo triunfo. Esta é uma carta de triunfo, 
não é? Provamos o nosso ponto de vista, penso eu. Repito: Este é o evangelho! Mas 
Paulo diz que essas pessoas de Filipos, esses crentes, são modelo - são exemplo; e 
assim, o que temos que fazer ao final desta revisão é perguntar: ‘o que é o 
evangelho, no que diz respeito a esta carta? Quais são as boas novas aqui? As boas 
notícias? Como pode este tipo de coisa ser repetida e reproduzida?’ 

  
O Segredo do Triunfo  
  
Nós não estamos lidando com pessoas de virtudes peculiares, um tipo  

especialmente fino de pessoa. É apenas homem, pobre, humanidade frágil: a partir 
disso pode tal coisa ser repetida, reproduzida? Podemos nós esperar por alguma 
coisa como essa hoje? Seriam boas novas se isto pudesse ser provado para nós que há 
um caminho de se reproduzir esta situação hoje, não seriam? 

Como, então? Há nesta carta uma frase chave? Temos procurado em nossos 
estudos nessas cartas reunir tudo em alguma frase característica de cada. Há tal 
frase nesta carta que nos dê a chave para isto tudo, a chave para nós mesmos 
entrarmos na grande vitória de Cristo e em todo o valor disso? Podemos achar a 
chave para nos abrir a porta para a posição que Paulo ocupava - de modo que tudo o 
que este mundo possa oferecer e que possa ser colocado à nossa disposição seja sem 
gosto, insignificante, em comparação a Cristo? Há uma chave que possa nos abrir a 
porta para aquilo que os filipenses tinham alcançado? 

Penso que há, e penso que você a encontra no primeiro capítulo, na primeira 
sentença do verso 21: ‘Pois para mim o viver é Cristo’. Esta é a boa notícia do 
fascinante Cristo. Quando Cristo realmente cativa, tudo acontece e tudo pode 
acontecer. Foi assim com Paulo e com aquelas pessoas. Cristo simplesmente tinha 
cativado a todos eles. Eles não tinham outro propósito na vida além de Cristo. Eles 
podem ter tido seus negócios, seus comércios, suas profissões, diferentes ocupações 
no mundo, porém eles tinham apenas um propósito, preocupação e interesse 
dominante - Cristo. Para eles Cristo estava acima de todas as coisas. Não há outra 
palavra para isto. Ele simplesmente os cativou. 

E vejo, caros amigos, que isto - simples como possa soar - explica tudo. 
Explica Paulo, explica esta Igreja, explica esses crentes, explica o amor mútuo que 
tinham. Isto resolveu todos os seus problemas, removeu todas as suas dificuldades. 
Oh, isto é o que nós precisamos! Se tão somente você e eu fôssemos assim, se 
fôssemos, afinal de contas, cativados por Cristo! Não posso transmitir isto para você, 
porém, na medida que olhei para esta verdade - olhado para ela, lido, pensado a 
respeito - senti algo mover em mim, algo inexplicável. Afinal de contas, nove de 
cada dez de todos os nossos problemas podem ser  ligados ao fato de que temos 



outros interesses pessoais nos influenciando, governando-nos, controlando-nos -  
outros aspectos da vida que não Cristo. Se apenas isto pudesse ser verdade, que 
Cristo nos capturasse, nos cativasse, nos governasse, e se tornasse - usarei a palavra 
- uma obsessão, uma gloriosa obsessão! Penso que isto é o que o escritor do hino 
quis significar quando escreveu: ‘Jesus, Amor da minha alma’, e quando mais 
adiante diz: ‘Mais do que tudo em Ti eu encontro’. Quando for desta maneira, 
estaremos cheios de alegria. Não há arrependimentos em ter desistido de tudo. 
Ficamos cheios de alegria, cheios de vitória. Não há espírito de derrota 
absolutamente. É a alegria de um grande triunfo. É o triunfo de Cristo sobre a vida. 
Sim, tem sido, e porque tem sido, pode ser novamente. 

Porém isto precisa de algo mais do que apenas um tipo mental de apreciação. 
Podemos tão facilmente esquecer o ponto. Podemos admirar as palavras, as idéias; 
podemos cair nelas como uma bonita apresentação; mas, oh, precisamos que o  
nosso ego seja varrido - nossas reputações, tudo que esteja associado conosco e com 
a nossa própria glória - que Aquele que cativa possa ser o Único em vista, o único 
com reputação, e nós aos Seus pés. Este é o evangelho, as boas novas - quando 
Cristo realmente cativa, o tipo de coisa que está nesta carta acontece, realmente 
acontece. Vamos pedir ao Senhor por esta fascinação de vida de Seu Filho amado? 

  
CAPÍTULO 6 - EM SUA CARTA AOS COLOSSENSES 
  
Ao chegarmos a esta carta aos Colossenses, de modo a lançar uma fundação, 

leremos alguns versos do incomparável primeiro capítulo.  
‘Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de 

orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda 
a sabedoria e inteligência espiritual; Para que possais andar dignamente diante do 
Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no 
conhecimento de Deus; Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua 
glória, em toda a paciência, e longanimidade com gozo; Dando graças ao Pai que nos 
fez idôneos para participar da herança dos santos na luz; O qual nos tirou da 
potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor; Em quem 
temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados; O qual é 
imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; Porque nele foram 
criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, 
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e 
para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele 
é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para 
que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a 
plenitude nele habitasse, E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua 
cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão 
na terra, como as que estão nos céus.’ (Cl 1.9-20)  

  
Boas Notícias Numa Situação Emergencial 
  
Agora, se alguma coisa é pra ser uma boa notícia, deve haver uma situação 

para a qual ela traga alívio, segurança, conforto ou gratificação. Se ela não 
interessa, então não é boa notícia. Por exemplo, suponha que alguém, com quem a 
sua vida e coração esteja intimamente ligada, seja acometido por uma séria e 
crítica doença, e você busca ajuda médica. Você está sob uma pesada carga de 
ansiedade: e é muito importante para você onde isto termina; e você espera pelo 
que parece ser uma eternidade para que o médico venha e lhe dê um relatório. 
Quando ele chega e diz: ‘Está tudo bem, não precisa se preocupar; as coisas estão 



tudo bem, dará tudo certo’, esta é de fato uma boa notícia. Se houver uma grande 
decisão posta na balança, que irá afetar de alguma maneira o seu futuro, sua 
carreira, sua vida, e uma comissão está analisando, e você espera do lado de fora 
com o coração na boca (como dizemos), sentindo-se muito ansioso quanto ao que 
está ocorrendo: quando alguém chega e diz: ‘Tudo bem, o emprego é seu, a 
nomeação’, isto é boa notícia. Isto lhe traz um sentimento imenso de alívio. Se 
houver uma batalha em curso, o assunto da maior importância, e alguém sai do 
cenário da luta e diz: ‘Está tudo bem, nós iremos ter êxito!’ - isto é um tremendo 
alívio. Isto é boa notícia. Aquilo nos toca, significa algo para nós. Tem que haver 
realmente  algo na natureza de uma situação de emergência para dar lugar a boas 
notícias. 

  
A Situação Emergencial Em Colossos 
  
Agora, no caso de quase todas as cartas de Paulo, havia uma situação 

emergencial. Algo tinha se levantado na natureza de uma ameaça à vida cristã 
daqueles a quem o seu coração estava ligado; algo tinha se levantado que estava 
causando muita preocupação e ansiedade por aqueles cristãos. Eles estavam em real 
dificuldade; o futuro parecia incerto. Foi a fim de suprir a tais emergências que 
Paulo escreveu suas cartas, e em todas elas ele usa esta palavra ‘evangelho’, ou 
‘boas novas’ - boas notícias para uma emergência, boa notícia para esta situação 
crítica. 

Nesta carta aos Colossenses é peculiarmente assim. Havia uma emergência 
real entre os crentes de Colossos. Mas era a mesma emergência que toma formas 
diferentes em diferentes tempos - ela é presente hoje em sua própria forma. Ela se 
referia ao seguinte: que havia certas pessoas, que se consideravam a si mesmos 
como sendo muito conhecedores, sábios, inteligentes, pessoas estudadas, que 
tinham ido a fundo  em coisas misteriosas, e que estavam trazendo as suas idéias e 
teorias sobre aqueles cristãos. Tudo tinha a ver com as grandes magnitudes da vida. 

Primeiramente, o assunto em vista não era nada menos do que o real 
significado do universo criado. Agora, isto pode ser, naturalmente, um campo para 
especulação filosófica; mas você sabe que, de certa maneira, isto chega muito perto 
do coração do cristão. Há um desenho para tudo, ou todas as coisas simplesmente 
tomam um curso mecânico, ou são levadas por alguns poderes misteriosos que são 
inimigos do bem-estar humano? Há algum desenho real por trás deste universo 
criado? Para levar isto um passo mais adiante: Existe um propósito para tudo? Mais 
cedo ou mais tarde, os cristãos se deparam com estas questões. Sob ameaça, prova, 
pressão e sofrimento, algumas vezes não sabemos o que fazer com essas coisas. Este 
parece ser um universo caótico, cheio de enigmas e contradições, e paradoxos, e  
temos um mau tempo sobre isto. Existe um plano no universo - há realmente um 
controle Divino em tudo neste universo, na história da humanidade e em tudo o que 
acontece? Há, afinal de contas, para usar uma palavra que penso não apreciarmos 
muito, uma providência para tudo e em tudo? - Quer dizer, está tudo sendo feito 
para funcionar conforme um projeto e propósito, que resulte num grande, Divino, 
final vantajoso? 

Agora, essas pessoas estavam argumentando sobre isto, e os cristãos de 
Colossos estavam sendo grandemente perturbados com tudo isto. 

E, então, isto chegou mais próximo de sua existência cristã. Isto tocou em 
suas vidas como filhos de Deus. Agora, se alguma pessoa no mundo deve estar bem 
segura quanto a essas questões - de que há um plano Divino, e um padrão Divino e 
uma Providência Divina - é o cristão, no entanto, a vida de muitos deles é afetada 
por isto, se é ou não assim. A questão de nossa segurança, de nossa confiança, de 



nosso descanso, de nossa força, de nosso testemunho, depende de se ter uma 
resposta para essas questões. O significado de todo este universo, a ordem e o 
propósito nele, o desenho e o controle dele, a providência sobre todos os eventos e 
acontecimentos em curso na história da humanidade - essas são as coisas que 
chegam bem próximas dos cristãos. Se tivermos alguma dúvida sobre isso, o nosso 
cristianismo não serve para nada, os fundamentos são tirados de sob os nossos pés, 
não sabemos onde estamos. 

Esta foi a emergência em Colossos. A própria vida dos cristãos, da Igreja, 
estava ameaçada. E, se esta vida está ameaçada, seu crescimento também está 
ameaçado. A questão toda do crescimento da Igreja e dos cristãos estão em jogo - 
crescimento, desenvolvimento e maturidade. Se isto estiver ameaçado, então algo 
mais estará ameaçado: a coisa toda irá se desintegrar, irá cair em pedaços; sua 
unidade e coesão irão entrar em colapso; a coisa toda será espalhada em 
fragmentos. E assim, a própria esperança da Igreja e dos cristãos estão em jogo; sua 
esperança e seu destino. Essas não são questões pequenas. Elas podem chegar muito 
próximo em algum momento ou outro, e exigem uma resposta. 

  
A Resposta À Situação  
  
Agora, foi para suprir toda esta situação, para responder todas essas sérias 

questões, que Paulo escreveu esta carta: para confirmar os cristãos, para 
fundamentá-los, sustentá-los, encorajá-los; e ele chama isto de ‘boas novas’, e 
realmente é. Se você puder  responder a tudo isto, de fato são boas novas, não são? 
Isto de fato é ‘boas novas’! Como você vê, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo 
toca as mais extremas fronteiras deste universo, e cobre tudo dentro delas, 
incluindo a história da humanidade, os acontecimentos humanos, os eventos do 
mundo, os cursos das coisas, o desenho das coisas, o fim das coisas. O evangelho 
toca todas as coisas em cada ponto. 

Assim, Paulo responde, e ele responde tudo numa só palavra. Sua resposta é: 
Cristo. Cristo é a resposta. Esta resposta é encontrada inclusivamente naquelas 
palavras no capítulo 3, verso 11, a última oração: ‘Cristo é tudo em todos’ . E que 
imenso ‘tudo’ Cristo é se Ele cobre todas as áreas! Se Ele alcança e abrange todas 
aquelas grandes questões, que Cristo Ele é! O fato que compreende tudo é enfática 
e categoricamente afirmada pelo apóstolo nesta carta. Ele afirma isto em muitas 
sentenças, mas nesta ele resume tudo. A resposta para todas as coisas está em 
Cristo. Cristo é a explicação para todos os acontecimentos na história da 
humanidade. Cristo explica este universo, Cristo dá característica a este universo, 
Cristo está por trás de todos os eventos neste universo. Cristo é a Pessoa que integra 
tudo, Aquele em quem todas as coisas subsistem. 

‘Cristo é o fim, porque Cristo foi o começo; Cristo é o começo, porque Cristo 
é o fim’.  

  
A Evidência De Que A Resposta É Satisfatória 
  
Mas talvez você possa dizer: ‘Está tudo muito bem para Paulo fazer uma 

declaração como esta, mas qual é a evidência?’ Bem, a evidência é muito real. E 
deve ser dito que, se estivermos pedindo evidência, algo está errado conosco! Nós 
devemos ser a resposta, devemos ser a evidência: pois o testemunho disto é 
primeiramente pessoal, experiência espiritual do filho de Deus. Você pode deixar o 
vasto universo por um instante, se quiser, e vir para o pequeno universo de sua 
própria vida - pois, afinal de contas, o que é verdade no micro cosmo é sempre um 
reflexo do que é verdade no grande campo cósmico. Deus traz para aqui Sua 



evidência do circunferencial para o exato centro da vida cristã individual, e a 
resposta está aí. Qual é a experiência de um filho de Deus verdadeiramente nascido 
de novo? 

Agora você pode fazer um teste se você é nascido de novo através disto, e, 
graças a Deus, sei que muitos de vocês serão capazes de dizer: ‘Sim, isto é verdade 
em minha experiência’. Mas deixe-me perguntar a você: Qual é sua experiência 
como um filho de Deus verdadeiramente nascido de novo? Quando você realmente 
veio para o Senhor Jesus - não importa como você possa colocar isto: quando você 
permitiu a Jesus entrar em seu coração, ou em sua vida, ou quando você entregou a 
sua vida a Ele; quando houve uma troca com Ele, um novo nascimento, pelo qual 
você se tornou um filho de Deus - não por algum ‘sacramento’ aplicado a você, mas 
por uma operação interior de Seu Espírito: quando você se tornou um filho de Deus 
de forma viva, consciente, qual foi a primeira consciência que veio a você, e tem 
permanecido com você desde então? 

Não foi, e, não é, isto: ‘Há agora um propósito na vida, que eu nunca conheci 
antes; há um propósito nas coisas. Agora eu tenho a compreensão - de fato eu sei - 
de que eu não nasci e cresci neste mundo por acaso, mas havia um propósito por 
trás de tudo. Há propósito nas coisas; uma compreensão - você pode não ser capaz 
de explicar tudo, o que tudo significa - mas você tem uma compreensão agora de 
que alcançou, ou pelo menos começou a perceber, o real propósito de sua 
existência. É isto verdade? Quando o Senhor Jesus finalmente tem o Seu lugar em 
nossos corações, a grande pergunta da vida é respondida - a grande questão como o 
‘Por quê’ de nossa existência. Até então, você vagueava ao redor, você fazia todos 
os tipos de coisas, você preenchia o tempo, você aplicava seu coração e mente, e 
mãos, porém, você não sabia qual o objetivo de tudo. Você pode ter uma vida bem 
cheia, uma vida realmente ocupada, fora de Cristo, e, contudo, chegar no final sem 
ser capaz de responder a pergunta, ‘Pra que serve tudo?’ 

Um homem, que tinha gozado uma vida inteira, que tinha se tornado famoso 
nas escolas do saber, uma grande figura no campo intelectual, no momento em que 
estava morrendo disse: ‘Estou dando um terrível salto no escuro’. Ele não tinha 
resposta para a questão. Porém, um simples filho de Deus, imediatamente quando 
chega diante do Senhor, tem a resposta na consciência, se não em esclarecimento, 
em seu coração, é isto que é chamado de ‘descansar’. ‘Vinde a Mim’, disse Jesus, ‘e 
Eu vos darei descanso’ (Mt 11.28). O descanso está nisto: ‘Bem, eu fui um peregrino, 
mas agora cheguei ao lar; estive à procura - eu encontrei; estive à procura de algo - 
Não sabia o que era - mas agora eu consegui’. Há propósito em seu universo, e 
haverá propósito no universo de qualquer outra pessoa, se tão somente ela  entrar 
por este caminho. 

E não apenas propósito, porém mais - controle. O filho de Deus bem cedo 
começa a perceber que está debaixo de um controle, de um senhorio; que há uma 
lei de governo estabelecido na consciência, que é diretiva: que, por um lado, diz: 
‘sim’, o glorioso ‘sim’ de muitas liberdades; e por outro lado, ‘não - cuidado, 
devagar, observe!’ Todos nós sabemos isto. Não ouvimos estas palavras, mas 
sabemos que é isto que está sendo dito aos nossos corações. O Espírito de Cristo 
dentro de nós está dizendo: ‘Olhe para os seus passos - seja cuidadoso, seja 
vigilante’. Temos caminhado sob controle. Isto é estendido de muitas formas ao 
longo de toda a vida, mas é uma grande realidade. Este universo está sob controle, 
está sob governo. A evidência disto é encontrada dentro de nossas próprias 
experiências quando Cristo assume o Seu lugar. E você pode estender isto para os 
tempos futuros, quando todo o universo ficará desta forma, sob o controle de Cristo. 

E, então, novamente: ‘em quem todas as coisas subsistem’. A coisa 
maravilhosa sobre a vida cristã é a sua integração, ou, se você preferir uma outra 



palavra, sua unificação. Quão separados, quão divididos, estávamos antes que Cristo 
assumisse o Seu lugar! Estávamos ‘em vários lugares’, como dizemos - uma coisa 
após a outra, olhando este caminho e aquele outro; corações divididos, vidas 
divididas, um conflito dentro de nossas próprias pessoas. Quando o Senhor Jesus 
realmente assumiu o Seu lugar como Senhor em nosso interior, a vida se unificou. 
Fomos simplesmente reunidos, concentrados numa única coisa. Temos apenas uma 
coisa em vista. O que Paulo disse de si mesmo se torna verdade: ‘mas uma coisa 
faço...’ (Fp 3.13). Somos um povo de ‘uma coisa só’. Cristo unifica a vida. 

Que tal a vida em si, a vida do filho de Deus? Quando o Senhor Jesus está em 
Seu próprio lugar, a vida do filho de Deus fica segura, realizada, confirmada, e 
cresce; há um crescimento e uma maturidade espiritual. É uma coisa maravilhosa. 
Se, na vida de alguns cristãos, isto não é percebido como um fato, é por algum bom 
motivo - ou por um mal motivo! - mas, se o Senhor realmente é ‘tudo em todos’, na 
vida, se Ele ‘em todas as coisas tem a preeminência’, é maravilhoso ver o 
crescimento espiritual. Aqueles que têm bastante associação com cristãos jovens, ou 
têm muita experiência em lidar com cristãos jovens, descobriram que  esta é a coisa 
mais impressionante - como, onde o Senhor Jesus possui o Seu caminho, como eles 
avançam espiritualmente, como crescem. Eles alcançam uma compreensão e um 
conhecimento que muitos estudiosos parecem ter perdido. Eles alcançam um real 
conhecimento espiritual. Enquanto outras pessoas estão tentando prosseguir por 
outros caminhos - intelectualmente, e assim por diante - esses jovens, os quais 
muitos deles não têm um cabedal de treinamento intelectual ou escolar -  são 
pessoas simples - estão simplesmente pulando na frente espiritualmente. 

Este crescimento em inteligência e compreensão espiritual não se apóia em 
nada natural. Ele surge porque Jesus possui um lugar tão espaçoso, e ele é a fonte e 
o centro e o resumo de todo conhecimento espiritual. Em oposição a  isto,  é 
possível ter grandes aquisições e qualificações no campo acadêmico, estar fazendo 
grandes coisas neste campo, e, contudo, achar que as coisas simples do Senhor Jesus 
Cristo são para você como uma língua estrangeira. Você não sabe a respeito - você 
não pode acompanhar ou se juntar absolutamente. Isto é triste, mas é verdade. Há 
cristãos, sim, verdadeiros cristãos, que simplesmente não conseguem conversar 
sobre as coisas do Senhor. Se é pra haver crescimento, ele só pode vir através do dar 
plenamente a Jesus o Seu lugar, sem questionamento. 

E, então, quanto ao destino. A afirmação é que o destino do universo está 
com o Senhor Jesus, e que este destino é a glória universal. Porém, esta é apenas 
uma linda idéia, um encantar de vista, não é? Como você irá provar isto? Em seu 
próprio coração! Será igualmente verdade com as outras questões que temos já 
considerado, que, quando o Senhor Jesus realmente recebe o Seu lugar, você tem  
um antegozo da glória? Ninguém pode entender o cristão que não tem a experiência 
cristã, mas ela está lá. Não é simplesmente que estamos fingindo que estamos bem. 
É algo que vem de dentro; é algo como um antegozo da glória que está por vir. 
Temos a resposta para todas essas imensas questões bem dentro de nossas próprias 
experiências espirituais. 

  
O Testemunho da Igreja 
  
Mas, então, o Apóstolo se volta para a Igreja e fala sobre ela: ‘E Ele é a 

cabeça de...da Igreja...o primogênito dentre os mortos’. (Cl 1.18). Como a Igreja dá 
testemunho do fato, este grande fato, de que Jesus é a resposta a essas imensas 
questões? Penso que a Igreja dá a resposta tanto positivamente como 
negativamente. 



Ela dá a resposta positivamente - embora não positivamente como devia ser 
dado - porém, ela dá a resposta nisto, que, após tudo (e que ‘tudo’  desses dois mil 
anos!), a Igreja ainda está em existência. Pense no avalanche de forças antagônicas 
e ódio, e homicídios sobre a Igreja em sua infância, com a determinação do grande 
império que o mundo jamais conheceu para varrê-la do mapa. Após tudo, foi aquele 
império que se foi; a Igreja continua. Pense, também, em tudo o que se foi ajustado 
durante os séculos, para trazer a Igreja o fim, para destruí-la, e ainda se ajusta 
sobre isto. Oh, aqueles homens não estavam tão cegos de modo que leram mal a 
história! Se apenas aqueles poderes no mundo de hoje, grandes reinos, grandes 
impérios, lessem corretamente a real história, veriam que estão numa missão 
completamente vã, numa curta e tola jornada de fato, a fim de tentar destruir o 
testemunho de Jesus sobre a terra. Eles é que serão destruídos. 

Sim, a própria continuação e persistência da Igreja é evidência de que isto é 
verdade - de que Jesus Cristo é a chave do universo, de que Ele é a resposta para 
todas as perguntas. Digo eu, a Igreja não dá a resposta tão claramente como devia. 
Se apenas ela tivesse seguido como no início, que resposta ela seria! 

Mas ela dá a resposta negativamente, tanto quanto positivamente. Ela 
responde negativamente pelo fato de que, embora já tenha se mantido 
vitoriosamente no mundo, resistido às tempestades vitoriosamente, ela agora 
moveu-se de seu centro, o Senhor Jesus Cristo, e trouxe substitutos para o Seu 
absoluto senhorio. Ela tem feito com que outras coisas governem os seus interesses. 
O resultado tem sido desintegração, divisão, e tudo mais. Sim, a coisa é respondida 
no negativo, e será sempre assim. 

Vamos ser bem claros: não é que a verdade tenha sido quebrada. Se estas 
coisas sempre se tornam uma questão para você, não será porque elas estão abertas 
à pergunta, mas porque algo tem estado errado com você como tem estado errado 
com a Igreja. Não é na verdade, mas naquilo que se supõe representar a verdade, 
que a questão permanece. Esses substitutos para o senhorio de Jesus Cristo, sejam 
eles homens ou instituições, ou interesses religiosos, ou atividades cristãs, seja lá o 
que forem, se eles tomarem o lugar do próprio Senhor Jesus, irá levar a lugar algum, 
apenas à desunião e divisão. Para colocar isto mais positivamente, se apenas os 
homens, líderes e todo resto, dissessem: ‘Olhe aqui, todas as nossas instituições, 
missões, organizações, todos os nossos interesses no cristianismo, deve ser  
subserviente ao absoluto senhorio de Jesus Cristo’, você encontraria uma unidade. 
Devemos todos fluir juntos neste campo. É a poderosa maré do Seu senhorio que irá 
curar tudo. 

Caminhe pela praia. A maré está baixa, e todos os recifes estão expostos, 
dividindo toda linha costeira, como se ela estivesse em seções. Mas, na medida em 
que a maré sobe, os recifes, as coisas que dividem, começam a desaparecer. Você 
retorna à maré cheia, e você não vê mais, apesar daqueles recifes. A maré cheia 
enterrou todos eles. E, quando Cristo é tudo, e em todos, ‘em todas as coisas tendo 
a preeminência’, todas aquelas coisas que pertencem à maré baixa da vida 
espiritual, simplesmente desaparecerão. A prova está na Igreja. 

Nós experimentamos um pouco disto durante a visita recente a este país do 
Dr. Graham. Houve uma única paixão consumidora a fim de trazer Cristo ao Seu 
lugar; todas as diferentes seções estavam envolvidas nisto. Onde estavam as 
barreiras, onde estavam os ‘recifes’, onde estavam as coisas departamentais? Por 
que deve ser isto por apenas três meses? Por que deve isto ser experimentado 
apenas durante a convenção, alguns dias uma vez por ano? Não, esta posição é o 
propósito de Deus para sempre. A chave para isto é apenas isto - Cristo tudo em 
todos. 



Talvez possamos entender agora porquê a menção do evangelho nesta carta 
está confinada à uma ênfase - ‘a esperança do evangelho’. Sim, as únicas 
ocorrências de ‘evangelho’ ou ‘boas novas’ estão nesta conexão - ‘a esperança das 
boas novas’. A esperança do evangelho está em Jesus Cristo ser tudo em todos. 
Esperança é uma Pessoa, não uma natureza abstrata em nós - ‘sendo esperançoso’ - 
que não resulta em nada além de um período, um otimismo variável. Esperança aqui 
é uma Pessoa. A esperança das boas novas é: Ele em todas as coisas tendo a 
preeminência. É aí que está a esperança para você, para mim, para a Igreja, para o 
mundo, para o universo. Esta é a esperança do evangelho. 

  
CAPÍTULO 7 -EM SUA CARTA AOS TESSALONICENSES  
  ‘Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também 

em poder,’ (1 Ts 1.5) 
‘Mas, mesmo depois de termos antes padecido, e sido agravados em Filipos, 

como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de 
Deus com grande combate.’ (1 Ts2.2) 

‘Mas, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse 
confiado,’ (1 Ts 2.4) 

‘Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-
vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas; 
porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso 
trabalho e fadiga; pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum 
de vós, vos pregamos o evangelho de Deus.’ (1 Ts 2.8,9) 

‘POR isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em 
Atenas; e enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador 
no evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé;’ (1 Ts 
3.1,2) 

‘Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e 
dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo;’ (2 Ts 1.8) 

‘O qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora; 
de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus.’ 
( 2 Ts 2.4).  

Vemos que o Evangelho tem um bom espaço nestas cartas. Procuramos agora 
descobrir o real significado do evangelho, isto é, o significado essencial das boas 
novas, do ponto de vista dessas cartas e dos crentes tessalônicos, e seremos 
ajudados por este entendimento se dermos uma olhada na história espiritual, na 
vida e estado desses crentes em Tessalônica.  

  
Os cristãos Tessalonicenses: Um Exemplo  
  
Você verá num vislumbre que consideração especial Paulo tinha por eles. Ele 

no geral usa palavras como as seguintes: ‘Sempre damos graças a Deus por todos 
vós’. Tanto na primeira como na segunda carta ele fala desta maneira (1 Ts 1.2; 
2.13). ‘Damos graças a Deus por vós’. E, então, ele fala sobre eles uma coisa muito 
maravilhosa, que nos dá uma direção definitiva nesta consideração. Ele diz na 
primeira carta, capítulo 1, verso 7: ‘De maneira que fostes exemplo para todos os 
fiéis na Macedônia e Acaia.’ Isto é algo para dizer sobre uma companhia do povo do 
Senhor, e isto nos leva imediatamente a perguntar - Como foram eles um exemplo?’  
Evidentemente eles não foram exemplo apenas para os da  Macedônia e Acaia, pois 
essas cartas permanecem até o dia de hoje, de modo que eles foram exemplo para 
todo o povo do Senhor. Se isto foi verdade sobre eles, então o evangelho deve ter 



significado muito para eles. O evangelho deve ter tido uma forma de expressão 
especial neles, e, assim, procuramos responder a pergunta: Como foram eles ‘um 
exemplo para todos os que crêem’? 

  
Um Espírito Puro e um Coração Limpo  
  
Encontramos a resposta em primeiro lugar aqui neste mesmo primeiro 

capítulo. Foi na recepção real do evangelho. ‘Nosso evangelho não chegou a vós 
somente em palavras, mas em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza’. E 
novamente: ‘havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, 
não como palavra de homens, mas (segundo é, na verdade), como palavra de Deus,’ 
(1 Ts 2.13). Agora, isto representa um começo muito limpo; e, se é pra chegarmos à 
posição desses crentes tessalônicos, se o evangelho é pra ter esta expressão em nós, 
como teve neles, se é pra ser verdade em nosso caso de sermos exemplo para todos 
os que crêem, então é muito importante que tenhamos um começo limpo. 

Para nós, naturalmente, se tivermos avançados na vida cristã sem nos 
tornarmos crentes exemplares, isto pode significar  retroceder os nossos passos, a 
fim de começarmos novamente em algum ponto onde erramos; varrer um monte de 
lixo e começar tudo novamente a partir de um certo ponto. Porém, estou pensando 
também nos cristãos jovens, que começaram recentemente. Vocês realmente estão 
no começo, e nós estamos bastante preocupados com vocês, porque vocês podem 
encontrar muitos cristãos antigos que não são de forma alguma um exemplo para 
todos os crentes. Sinto muito por dizer isto, mas é verdade, e não queremos que 
vocês sejam da mesma forma. Queremos que vocês sejam cristãos exemplares; 
aqueles dos quais o apóstolo Paulo, se ele estivesse presente, pudesse dizer: ‘Dou 
graças a Deus por vocês’. Seria uma grande coisa, não seria, se isto pudesse ser dito 
de nós? ‘Graças a Deus por ele! Graças a Deus por ela! Graças a Deus por todas as 
vezes que entramos em contato com esta pessoa, e com aquela outra! Sempre 
agradeço a Deus por ele - Eles são um exemplo de como os cristãos devem ser!’ 

Agora, este é o desejo do Senhor, este é o nosso desejo para você, e este 
deveria ser o desejo de nossos corações para nós mesmos. Embora possamos não ter 
tido bom êxito, não vamos perder a esperança de que alguém possa ainda dar graças 
a Deus por nós, que possamos ser um exemplo, que em algumas coisas, de qualquer 
forma, isto possa ser verdade de nós como foi dos tessalonicenses. Paulo diz: 
‘Tornaste-vos nossos imitadores’ (1 Ts 1.6). O Senhor nos ajude a ser um exemplo 
tal, de modo que possamos convidar outros, em alguns aspectos pelo menos, a nos 
imitar, sem qualquer orgulho espiritual. 

Bem, se isto é pra ser assim, o começo deve ser limpo. Você vê, muito 
evidentemente, como esses tessalonicenses ouviram Paulo pregando as boas novas, 
suas mentes e corações  estavam livres de qualquer preconceito. Eles não teriam 
chegado à conclusão a que chegaram se tivesse havido qualquer preconceito, se eles 
tivessem  obstruído o assunto em suas mentes, ou chegassem à uma posição 
definida. Eles estavam abertos  em seus corações desde o início, prontos para tudo o 
que viesse de Deus, e isto criou uma capacidade para discernir o que era de Deus. 
Você jamais irá saber se algo é de Deus se tiver preconceito, se você já tiver feito o 
julgamento, se você já chegou à uma posição definida. Se você tiver uma opinião 
formada, coração fechado, alimentando suspeitas e medos, você já sabotou a obra 
do Espírito Santo, e jamais saberá se aquilo é de Deus. Você deve ter o coração 
aberto, mente aberta, livre de suspeitas e preconceitos, e ficar firme nesta posição 
- ‘Agora, se houver alguma coisa do Senhor, alguma coisa de Deus, eu estou pronto 
para ela’. Isto cria uma disposição para que o Espírito Santo possa dar testemunho, e 
fazer as coisas possíveis para o Senhor.  



Agora, como veremos, é exatamente assim que eram esses tessalonicenses. 
Eles receberam uma palavra, sim, em muita aflição, porém, receberam-na como 
Palavra de Deus, e não palavra de homem. Por causa de sua pureza de espírito, eles 
tinham o senso - ‘Isto está correto, isto é de Deus!’ Foi um bom começo. Como disse 
anteriormente, pode ser que alguns de nós tenhamos que voltar para algum ponto, a 
fim de fazer este início novamente. Para quem estiver lendo estas palavras, que 
possa estar na vida cristã há muitos anos, eu diria: Caro amigo, se você tiver algum 
ponto do caminho afetado, infectado, pelo preconceito e suspeita, você fechou a 
porta para qualquer acréscimo da parte de Deus. Vamos entender isto claramente. É 
verdade que - ‘O Senhor ainda tem mais luz e verdade para mostrar em Sua 
Palavra’. 

Nós ainda não esgotamos tudo o que o Senhor tem para nos mostrar em Sua 
Palavra; mas Ele somente irá revelar ao puro de coração. ‘O puro de coração...verá 
a Deus’ (Mt 5.8) 

Esses tessalonicenses, então, tinham um espírito puro desde o início.  
  
Mutualidade e Maturidade  
  
A próxima coisa que percebemos sobre eles, após seu realismo em recepção, 

foi sua mutualidade e maturidade - duas coisas que sempre andam juntas. Em ambas 
as cartas, isto de que o apóstolo fala a respeito, talvez mais do que qualquer outra 
coisa mais, é o maravilhoso amor entre os crentes. ‘o amor de cada um de vós 
aumenta de uns para com os outros’ (2 Ts 1.3). Ele está falando o tempo todo sobre 
o amor mútuo deles. E seguindo lado a lado a isso estava o crescimento espiritual 
deles. Você vê, o amor sempre edifica (1 Co 8.1). Este tipo de amor, amor mútuo, 
sempre significa aumento espiritual. Podemos ver quão verdade isto é se 
enxergarmos isto do ponto de vista contrário.  Indivíduos cristãos mesquinhos, 
egoístas, separados, ou companhias ou corpos de cristãos que são exclusivos e 
fechados, e não têm o coração bem aberto de amor para com todos os santos - quão 
pequenos e limitados eles são. É verdade. E é neste amor mútuo de um para com o 
outro, e crescimento e aumento de amor de um para com o outro, que o 
crescimento espiritual acontece. Não se esqueça disso. Se você estiver interessado 
no crescimento espiritual de seu próprio coração, de sua própria vida, e dos outros, 
isto irá ocorrer por meio do amor, do amor mútuo, e deve começar por você. 
Mutualidade e maturidade sempre caminham juntos.  

  
Sofrimento e Serviço  
  
E então, em terceiro lugar, você descobrirá que eles eram caracterizados pelo 

sofrimento e serviço, e isto é uma maravilhosa combinação Divina. Isto é algo que 
não é natural. O apóstolo tinha muito pra falar sobre isto, como você verá, se você 
grifar a palavra ‘sofrimento’ nessas cartas, e observar suas referências aos 
sofrimentos e aflições deles. Eles ‘receberam a palavra em muita aflição’ (1 Ts 1.6). 
Ele fala a respeito dos sofrimentos e aflições deles, e descreve esses sofrimentos. 
Eles, em Tessalônica, estavam sofrendo pelas mesmas causas que seus irmãos na 
Judéia, disse ele (2.14). 

Agora, na Judéia, isto é, no país dos Judeus, você sabe como os cristãos 
sofriam. O próprio Cristo sofreu nas mãos dos judeus; Estevão foi martirizado nas 
mãos dos judeus; a Igreja conheceu sua primeira perseguição na Judéia, em 
Jerusalém, e eles foram dispersos por todos os lugares pelas perseguições que se 
levantaram lá sobre Estevão; e Paulo diz: ‘Agora vocês sofrendo do mesmo modo’. 
Evidentemente havia em Tessalônica muita perseguição, muita oposição; ameaças e 



todos os tipos de dificuldades - o tipo de coisa, talvez, onde  era muito difícil para 
eles trabalhar e conseguir empregos, tudo porque o negócio estava nas mãos 
daqueles que não tinham lugar para este cristianismo e para esses cristãos. 

Porém, com todo este severo sofrimento, e com toda a ‘muita aflição’ deles 
eles não se tornaram introspectivos. Este é o perfil do sofrimento. Se você estiver 
sofrendo frustração, oposição, perseguição, ou, se os melhores empregos são dados 
a outras pessoas, e assim por diante, a coisa natural é voltar-se para si mesmo, 
lamentar muito por si mesmo, começar a cuidar do seu próprio problema e ficar 
totalmente ocupado consigo mesmo. Porém aqui, o sofrimento levou ao serviço. 

O apóstolo diz que a Palavra partiu deles, não somente por toda região da 
Macedônia e Acaia, mas por todo o país (1.8). O sofrimento deles - o que fez? Fez 
com que eles se voltassem para fora, e dissessem: ‘Há outras pessoas em outros 
lugares que estão em necessidade, em sofrimento, assim como nós: vamos ver o que 
podemos fazer por eles’. Esta é a maneira de se responder ao evangelho, não é? Isto 
fala do glorioso evangelho! O evangelho se tornou para eles as boas novas tais que 
teve efeito sobre eles, libertando-os completamente da auto-piedade estando em 
profunda aflição. Vamos tomar isto em nosso coração. 

  
Paciência e Esperança 
  
Além disso, o apóstolo fala da ‘paciência da esperança’ (1.3), e isto 

simplesmente significa que eles não desistiam facilmente. Isto fala de algo, você 
sabe. Você está tendo um tempo difícil; tudo e todos estão contra você. É tão fácil 
desistir - apenas desistir; desistir da luta, e dizer: ‘Não adianta - é melhor desistir 
de tudo’. Mas não: esses cristãos tinham paciência e esperança. Eles não desistiam, 
‘agarravam-se firmemente’, e nós veremos que eles tinham uma esperança que os 
mantinha firmes. 

Eles viveram desta maneira a tal ponto que ‘tornaram-se exemplo para todos 
os crentes’. Neles vemos os componentes de cristãos exemplares, e eles são as 
verdadeiras feições do evangelho. Você vê, o evangelho é para cristãos em 
dificuldade! Não é somente para os não salvos, mas para os cristãos quando estão 
em dificuldade ou em sofrimento. Ainda é boa nova. Se perdermos o elemento de 
‘boas novas’ no evangelho, se o evangelho perder sua lâmina afiada como ‘boas 
novas’, nós nos tornamos estagnados; chegamos num ponto onde ‘sabemos tudo’. Se 
perdermos aquele senso, então, quando os problemas vêm nós desistimos; porém, se 
ter chegado a um conhecimento  salvífico do Senhor Jesus ainda é para nós a maior 
coisa do mundo e do universo, então teremos vitória.  

  
Dificuldades Por Causa Do Temperamento 
  
Agora, porque as dificuldades sempre correspondem às nossas disposições, 

isto é, aquilo que somos sempre dá origem a natureza das nossas provas, assim era 
com os tessalonicenses. Nada é uma prova para você a menos que você seja 
constituído de certa maneira. Alguma coisa que é uma prova para você poderia 
jamais ser uma prova para mim absolutamente. Ou poderia ser o contrário. O que 
poderia ser uma coisa terrível para mim e me tirar do meu equilíbrio, outras pessoas 
poderiam seguir muito calmamente, e se admirarem do por que eu estou fazendo 
tamanho estardalhaço com aquilo. Nossos problemas e nossas lutas geralmente têm 
sua origem a partir do modo como somos constituídos. 

Agora quero que você acompanhe o seguinte. A maturidade dos crentes 
tessalônicos levou-os para testes peculiares. E este é sempre o caso. Se você não é 
maduro, você não terá dificuldades extremas. Você irá sobreviver mais ou menos 



com certa facilidade. Se você for maduro, irá se deparar com testes à altura. Eles 
surgem muito naturalmente de sua própria atitude, ou de sua própria disposição. 

Agora, você sabe que a natureza e a constituição humana são feitos de várias 
maneiras. Você sabe, em geral, que nós não somos todos iguais. Isto é justo 
também! Porém podemos, até uma certa extensão, classificar a natureza humana 
em diferentes categorias - O que chamamos de temperamentos. No principal, há 
sete diferentes temperamentos, ou categorias da constituição humana. Não irei 
tratar disso em detalhe, mas há um ponto muito importante sobre esta matéria. 
Esses tessalonicenses eram muito claramente de temperamento ‘prático’, e o ardor 
de seus sofrimentos específicos era basicamente encontrado devido a eles serem 
desse modo. Não quero dizer, naturalmente, que outras pessoas não sofrem, mas 
elas sofrem de outras maneiras. 

Você vê, o padrão de vida de alguém que tem temperamento prático é do 
lucro rápido e direto. Devemos encontrar algo para o nosso dinheiro bem 
rapidamente! É o temperamento de negócio, o temperamento da vida comercial. O 
que governa este temperamento é é o ‘sucesso’ rápido. ‘Sucesso’ é a grande palavra 
do temperamento prático. Os bem sucedidos são os ídolos deste tipo particular de 
temperamento. 

Não há muito sentimento aqui. Essas pessoas não podem parar para sentir. As 
coisas que não são práticas, como eles dizem, são apenas ‘sentimentais’. Elas não 
são assim, naturalmente, mas foi assim que Marta reagiu à Maria. Maria não era 
sentimental, mas Marta pensava que ela fosse, porque Marta era preeminentemente 
prática. Novamente, há muito pouca imaginação neste temperamento. Este 
temperamento ignora qualquer sentimento. Ele não para pra pensar em como as 
pessoas sentem sobre o que é dito; simplesmente segue em frente. 

E, então, isto algumas vezes causa terríveis enganos - confunde as coisas. Por 
exemplo, confunde curiosidade com profundidade, porque sempre tem que estar 
fazendo perguntas intermináveis. As pessoas ‘práticas’ estão sempre fazendo 
perguntas, perguntas, perguntas; elas  detém você o tempo todo com perguntas, 
pensando que isto é uma evidência de profundidade espiritual. Elas pensam que não 
estão apenas tomando as coisas superficialmente, que estão sendo muito práticas, 
tanto quanto profundas. Porém, há muita diferença entre curiosidade e 
profundidade. É muito possível confundir as coisas. 

Agora queremos entender esses tessalonicenses e o efeito do evangelho. Não 
podemos nós agora pintá-los à luz do que temos dito? Eles responderam 
rapidamente, e de uma forma muito prática, e de uma forma madura. Um dos 
maiores temas ao qual eles responderam foi sobre a vinda do Senhor. Bem no início 
Paulo diz: ‘Vocês se voltaram dos ídolos para Deus, a fim de servir o Deus vivo e 
verdadeiro, e para aguardar por Seu Filho do Céu’. (1.9,10). Isto era uma coisa 
importante para eles, esta vinda do Senhor, e eles tinham concluído que ela iria 
acontecer durante o tempo de vida deles. Esta foi a reação prática deles ao 
evangelho, e isto foi bom num sentido. Porém, você sabe que essas duas cartas de 
Paulo estão quase totalmente ocupadas em corrigir um elemento falso nesta reação. 

 Agora você os encontra em problemas - problemas que surgem por causa do 
próprio temperamento deles - nesta questão. Eles estavam afirmando para si 
próprios algo como o seguinte: ‘O Senhor está vindo - foi nos dito que Ele está vindo, 
e nós aceitamos que “a vinda do Senhor está próxima” e nós aceitamos que isto 
pode acontecer a qualquer dia; e nos foi dito que, quando o Senhor viesse, todos os 
Seus seriam arrebatados para se encontrar com Ele. Concluímos que todos os crentes 
seriam arrebatados, raptados, e entrariam na glória desta maneira, juntos. Oh, que 
coisa maravilhosa - todos indo juntos para a presença do Senhor! Porém, alguns dos 
nossos amigos morreram, ontem, na última semana, e as pessoas ainda estão 



morrendo. Parece desarranjada toda esta questão de todos sermos arrebatados 
juntos’. Eles foram postos em confusão e consternação porque, ao invés do Senhor 
voltar e reunir todos para Ele mesmo, havia pessoas entre eles indo para a 
sepultura. Foi uma frustração para o temperamento prático deles, você sabe. 

Agora, o apóstolo escreve para eles. Ele escreve para eles o evangelho, as 
boas novas, para as pessoas que estão em perplexidade e em sofrimento devido ao 
desapontamento, e ele diz: ‘Quero que vocês saibam, caros irmãos, quero que vocês 
compreendam, que isto não faz qualquer diferença na questão final. Quando o 
Senhor vier, eles não terão ido antes de nós; e nós não iremos antes deles. Isto não 
faz qualquer diferença. Aqueles que dormem em Jesus e nós que permanecermos 
vivos seremos todos arrebatados juntos. Não permitam que isto continue a perturbá-
los. Vocês não devem sofrer como aqueles que não têm esperança, ou como aqueles 
que perderam sua grande esperança - Não há realmente lugar para qualquer 
elemento de desapontamento sobre isto. São boas novas para aqueles que perderam 
os seus entes queridos - São boas novas a respeito desta questão de vida e morte - 
todos nós iremos subir juntos ‘para nos encontrarmos com o Senhor nos ares: e 
assim, estaremos para sempre com o Senhor’. É simplesmente maravilhoso!  

Assim, vemos que aqui Paulo foi capaz de trazer o evangelho - as boas novas, 
as boas notícias - a fim de por fim numa certa dificuldade que tinha surgido por 
causa do temperamento deles, da disposição deles. 

  
Uma Ajuda para Conhecer o Próprio Temperamento 
  
Vamos pausar aqui por um instante. Você sabe, poderíamos nos livrar de 

muitos dos nossos problemas se conhecêssemos qual o nosso temperamento. Se nos 
assentássemos por um minuto - e isto não é introspecção, absolutamente - se nos 
sentássemos por um minuto e disséssemos: ‘Agora, qual é minha disposição e 
temperamento específico? O que é isto a que sou propenso por constituição? Quais 
são os fatores, os elementos, que formam o meu temperamento?’  

Se você puder colocar seu dedo nisto, você tem a chave para muitos de seus 
problemas. Asafe, o salmista, estava tendo um tempo muito ruim em uma ocasião. 
Ele olhou para os ímpios e os viu prosperando. Ele viu os justos tendo dificuldade - 
inclusive ele próprio - e ele ficou muito desanimado com tudo aquilo. Mas, então, 
ele se recompôs e disse: ‘Esta é minha enfermidade; porém me lembrarei  dos anos 
da destra do Altíssimo’ (sl 77.10). ‘Esta é minha enfermidade’! Isto não é o Senhor, 
esta não é a verdade - isto é apenas eu, esta é minha propensão ao desânimo em 
tempos de dificuldade. É assim que sou constituído; é minha reação ao problema’. 

Agora, talvez isto possa soar como uma forma muito natural de lidar com as 
coisas. Mas eu ainda não terminei. Se você e eu compreendermos isto - que muitos 
de nossos problemas vêm por causa da forma como somos constituídos; está 
realmente em nossa inclinação - iremos ter um terreno sobre o qual ir ao Senhor. 
Seremos capazes de ir ao Senhor e dizer: ‘Senhor, Tu sabes como sou feito; Tu sabes 
como reajo naturalmente às coisas. O Senhor sabe como, devido a eu ser feito desta 
maneira, como sempre estou sendo apanhado de certas maneiras; Tu sabes como me 
comporto sob certas pressões. Tu me conhece, Senhor. Agora, Senhor, Tu és 
diferente daquilo que eu sou: onde sou fraco, Tu és forte; onde sou falho, Tu és 
perfeito’. 

Você não vê que o Senhor Jesus, o Homem perfeito, é o perfeito equilíbrio de 
todas as boas qualidades em todos os temperamentos, que Nele não há qualquer das 
más qualidades de qualquer temperamento, e que o Espírito Santo pode fazer Cristo 
ser em nós aquilo que não somos em nós mesmos? Esta é a grande maravilha, o 
grande mistério, a grande glória, do significado de Cristo como nosso mediador pelo 



Espírito Santo. É a maravilha de Sua humanidade: uma humanidade perfeita sem 
nada disto que nos perturba. Olhe para Ele sem constrangimento: Ele consegue. Mas 
Ele é homem. Ele não vence na base de Sua Deidade. Ele vence na base de Sua 
humanidade perfeita, e isto é para ser mediado a nós. 

Crescimento espiritual significa isto, que estamos nos tornando uma outra 
pessoa diferente daquela que somos naturalmente. Não é assim? Naturalmente, 
podemos estar mais inclinados a ser miseráveis - sempre tomando uma vista 
miserável, sempre caindo no lixo. Agora, quando o Espírito Santo assume o controle 
de nós, as pessoas miseravelmente inclinadas tornam-se alegres, embora não seja 
natural para elas serem alegres. Este é o milagre da vida cristã. Tornamo-nos algo 
que não somos naturalmente. Naturalmente, iríamos cair muito rapidamente sob 
alguns tipos de críticas e perseguições, e afagaríamos os nossos problemas, mas o 
Senhor Jesus está em nós, podemos crer nisto e prosseguir. Não caímos, 
prosseguimos. Ele nos faz ser diferente do que somos. Esta é a obra da graça na vida 
do crente. 

Esses tessalonicenses sofreram muito por causa do temperamento prático 
deles. Eles esperavam que aquilo que lhes fora dito no início iria acontecer 
imediatamente. Estavam dizendo para si mesmos: ‘O Senhor virá - ele pode vir hoje, 
a qualquer dia - e isto será o fim de todos os problemas. Porém o tempo está 
passando, e as pessoas estão morrendo, e as coisas estão ficando mais e mais 
difíceis. Não parece muito que o Senhor está voltando...’  eles podem ter quase 
chegado a ponto de desistir e se desviar. E neste ponto uma nova apresentação do 
evangelho do Senhor Jesus chega, trazendo a esperança de algo diferente daquilo 
que eles eram naturalmente. 

Aquilo que é verdade no caso do temperamento prático é verdade em todos 
os outros temperamentos. Podemos tomar isto como princípio. Se nós apenas 
compreendêssemos isto, que o Senhor está tratando com cada um de nós desta 
forma. Ele está tratando conosco de acordo com o que somos. Não adianta tentar 
estereotipar ou padronizar os tratamentos de Deus com as pessoas. Os tratamentos 
de Deus comigo talvez não fossem problemas para você, mas os tratamentos de Deus 
com você pode muito bem mexer comigo. Ele nos trata conforme somos, a fim de 
que possa haver algo de Cristo em nós que não é de nós mesmos. Digo novamente, 
esta é a obra da graça. Esta é a mediação de Cristo - este é o exato significado de 
ser conformado à imagem de Cristo. Isto é participar de Sua natureza - algo 
absolutamente diferente. Porém isto é um processo doloroso. Agora, temos que 
vencer como aquelas pessoas venceram. 

É isto boas novas? Penso que sim. Penso que este é o evangelho, ‘boas novas’. 
São boas novas para o homem que está sempre pronto a desistir e admitir a derrota, 
e ser miserável. São boas novas para aqueles que, por causa de suas próprias 
expectações e reações naturais, estão desapontadas com o que realmente está 
acontecendo. São boas novas que Cristo é uma pessoa diferente daquilo que somos, 
e que podemos ser salvos daquilo que somos por Cristo. É muito prático, você 
entende.  

Como somos salvos daquilo que somos? Por Cristo! Não por apenas Cristo vir e 
estender Suas mãos e nos erguer. Isto é tudo o que todos queremos que Ele faça. 
Apelamos para que o Senhor venha e faça alguma coisa, literalmente nos levante de 
onde estamos. O que Ele está fazendo é nos removendo, e colocando a Ele mesmo 
em nosso lugar, interiormente. É um processo, um processo profundo, e talvez, 
somente ao longo dos anos você possa ver mais de Cristo. Esta pessoa costumava ser 
alguém desse ou daquele jeito, mas há uma diferença agora, você pode ver Cristo; 
eles não mais são o que costumavam ser, estão superando aquilo. Estão sendo 



‘transformados à mesma imagem’. Isto é boa notícia: boas novas para os 
tessalonicenses, e boas novas para nós. 

  
A Prova Final  
  
Mas há uma outra coisa sobre esses tessalonicenses. As coisas no mundo 

estavam ficando cada vez mais difíceis; elas estavam  indo de mal a pior. Essas 
pessoas queridas viram as coisas acontecendo, viram forças na obra, e pensaram: 
‘Não parece que o Senhor está vindo, nem que Seu Reino esteja chegando. Parece 
que Satanás está fazendo o seu próprio caminho. As coisas estão de mal a pior; e, 
quanto as coisas serem mudadas, quanto a haver ‘um novo Céu e uma nova terra’, e 
um novo estado mundial, tudo isso que pensávamos que viria com a vinda de Cristo e 
de Seu Reino, não vemos nenhum sinal disso, absolutamente. Muito pelo contrário: o 
mundo está piorando, homens maus estão aumentando cada vez mais. Parece haver 
cada vez mais do Diabo do que jamais houve’. 

Agora, o apóstolo escreveu sobre isto, e ele disse: ‘Olhem aqui, isto não 
significa que as coisas estão erradas; isto não significa desapontamento para as suas 
expectativas. O Senhor não virá até que essas coisas aconteçam e cheguem à 
plenitude. ‘O mistério da iniqüidade já opera’. Antes que o Senhor venha, duas 
coisas devem acontecer. 

‘Primeiramente, deve ocorrer uma grande apostasia’. Uma grande apostasia? 
Cristãos apóstatas? Cristãos professos apóstatas, se apostatando do Senhor, voltando 
atrás? Isto não é muito prático para essas pessoas! Sim, isto é exatamente o que irá 
acontecer no final. Quanto mais a vinda do Senhor se aproxima, mais a prova 
encontrará pessoas afastadas. A peneira estará em serviço. Haverá uma apostasia; 
haverá muitas pessoas - professores - que dirão: ‘Não vamos continuar com isto, não 
mais podemos continuar com isto’. Eles irão desistir de seguir o Senhor. Sempre foi 
assim. Foi assim nos dias que o Senhor estava em carne. No final será da mesma 
forma. ‘Oh, que desapontamento!’ Ah, sim, porém entenda que é assim que será, e 
que isto não significa que tudo saiu errado. Simplesmente será desta maneira. 
Quando o Senhor realmente tomar um povo, será um povo que caminhou com Ele 
até o fim; e Ele está provando, provando. ‘Agora, vocês tessalonicenses, 
compreendam que o que Ele está fazendo é provando vocês, para ver se vocês irão 
seguir corretamente até o fim’. Tem que ser manifestado se a raiz do assunto está 
nos crentes, ou se é apenas uma profissão. Assim, não entendam mal os sinais dos 
tempos. 

E, então, a segunda coisa. O anticristo, aquele homem do pecado, o Diabo, 
parece prosperar cada vez mais em seu caminho, eles pensam. E isto foi assim. 
‘Porém’, disse o apóstolo, ‘o Dia do Senhor não virá até que o homem do pecado, o 
anticristo, seja revelado’. ‘Oh, pensávamos que Cristo estava vindo, não o 
anticristo’. Ah, mas Cristo não virá até que o anticristo venha. Não entenda mal as 
coisas. 

Se houver um poderoso movimento neste mundo por meio de Satanás, o Diabo 
aparentemente encarnado, uma grande encarnação dele - seja através de um 
homem ou de um sistema, seja como for - isto é, um ataque de morte por todos os 
lados, ofuscando tudo o que pertence a Cristo, isto não é um mal sinal - o Senhor 
está prestes a vir! São as boas novas no dia quando o Diabo parece estar acabando 
com  tudo. Isto é monumental. O Senhor está às portas. 

‘Pois, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai, e erguei as 
vossas cabeças; porque a vossa redenção está próxima’, disse Jesus (Lc 21.28). 
Assim, se o sofrimento aumenta, se a paciência é provada; se Satanás parece 
prosperar, tomando o poder em suas mãos, não se enganem - não permitam que vos 



digam: ‘Bem, nossa esperança não está sendo realizada’. Pelo contrário, diga: ‘Estas 
são as coisas que mostram que a nossa esperança está prestes a ser realizada’. Esta 
é uma boa notícia para o dia da adversidade, boa noticia para os cristãos que 
sofrem, boas novas quando Satanás está fazendo o seu pior. O Senhor está às portas! 

  
O Resumo de Toda Matéria 
  
Mas onde iremos resumir tudo isto? Sempre buscamos encontrar um pequeno 

fragmento no qual a matéria pudesse ser toda concluída, e penso que o temos aqui: 
  ‘Fiel é Aquele que vos chamou, o qual também o fará’ (1 Ts 5.24) 
  
Aqui está a conclusão e o resumo da matéria toda. Sim, pessoas queridas 

estão morrendo, indo para o Senhor. O tempo está se arrastando. O Diabo está 
aparentemente ganhando poder e fazendo o seu pior. Nós, povo de Deus, estamos 
sofrendo: contudo, Deus é capaz de nos ver completamente. ‘O qual também o 
fará’. O que mais queremos? Acima de tudo e contra tudo mais - ‘Ele também o 
fará’. Esta é a boa notícia! Afinal de contas, e na conclusão, a boa notícia é que isto 
não foi deixado para nós. Isto é um assunto do Senhor. O que foi deixado para nós é 
crer em Deus, buscar entender os Seus caminhos, ficar firme, ter esperança até o 
fim, e, então, o Senhor  assume o controle. ‘Fiel é Aquele que vos chama, o qual 
também o fará’. Boas novas! 

  
CAPÍTULO 8 - EM SUAS CARTAS A TIMÓTEO 
  ‘...Conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi 

confiado’ (1Tm 1.11) ‘Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, 
que sou prisioneiro seu; antes participa das aflições do evangelho segundo o poder 
de Deus,’ (1 Tm 1.8) ‘...E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o 
qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho;’ (2 Tm 
1.10). ‘Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou 
dentre os mortos, segundo o meu evangelho;’ (2 Tm 2.8)  

Chegamos agora às nossas conclusões sobre aquilo que Paulo chamou de ‘o 
evangelho que eu prego’. ‘O evangelho da glória de Deus Bem-Aventurado’. 
Precisamos, em primeiro lugar, observar a correta tradução dessas palavras, porque 
as diferentes versões as traduzem de diferentes maneiras. A Versão Autorizada tem: 
‘o glorioso evangelho do Bem-Aventurado Deus’. Você irá observar quão diferente 
isto é da Versão Revisada, da qual eu citei acima. A carta - a Revisada - é a correta 
tradução da sentença, e o ponto em colocá-la correta é este. Paulo não está falando 
sobre o que é o evangelho - o conteúdo do evangelho. Ele está falando do evangelho 
que tem a ver com a manifestação da glória de Deus. Isto pode soar um pouco 
técnico, mas isto é muito importante. Deixe-me repetir: O que Paulo tem em mente 
é o evangelho, ou as boas novas, que se ocupa com a manifestação da glória de 
Deus. A glória de Deus em manifestação - isto é evangelho. 

Observe uma outra coisa: ‘o evangelho da glória do Bem-Aventurado Deus’. 
Há uma tradução que muda esta palavra, e usa a palavra ‘feliz’ no lugar de ‘Bem-
Aventurado’: ‘o evangelho da glória do Deus feliz’. Mas isto não soa muito correto 
aos nossos ouvidos, soa? E ainda, se compreendêssemos o real significado, 
poderíamos perceber que esta não é uma palavra totalmente inapropriada. 



Há duas palavras gregas traduzidas como ‘bem-aventurado’ no Novo 
Testamento. Uma, que é a mais comum, literalmente significa apenas ‘bem falado’. 
Este é o seu significado literal, porém, no Novo Testamento, ela é quase que 
exclusivamente usada no sentido de ‘abençoado’, e é assim traduzida. Esta, 
contudo, não é a palavra que é usada aqui. A palavra usada aqui - a segunda das 
duas palavras as quais me referi - é uma que ocorre com muito menos freqüência. É 
uma palavra que expressa aquilo que, falando propriamente, é verdadeiro somente 
em relação a Deus: isto é, a singularidade de Deus quanto a que Ele é em Si mesmo, 
completamente distinto daquilo que os homens pensam sobre Ele, ou dizem sobre 
Ele. Esta é a palavra aqui traduzida ‘bem-aventurado’. A palavra realmente significa 
aquela alegria solene, tranqüila, perpétua, que enche o coração de Deus. Se você 
puder obter o sentimento desta definição, você, de alguma forma, chega perto de 
entender o significado da palavra aqui traduzida: ‘bem-aventurado’. É o evangelho 
da glória da tranqüila e confiante alegria do coração de Deus; as boas novas, a boa 
notícia. 

  
As Boas Novas da Glória de Deus 
  
O que é esta glória de Deus que se torna o evangelho, as boas novas? É a 

glória de Deus na revelação de Si mesmo em Seu Filho Jesus Cristo. A revelação dEle 
mesmo. No Velho Testamento, a glória de Deus tinha forma simbólica, como 
sabemos. Por exemplo, no Santíssimo Lugar do tabernáculo, entre o querubim e o 
propiciatório, a glória de Deus era encontrada. A glória cobria o propiciatório. Ela 
era uma luz brilhando sobre o propiciatório, sobre a arca do concerto; brilhando e se 
focando aí. Era uma luz celeste. Mas não passava de um símbolo. Aquilo que ela 
simbolizava está aqui - a luz de Deus brilhando sobre e através de Seu Filho Jesus 
Cristo. Esta é a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos coríntios, coloca isto da 
seguinte forma: ‘a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo’. 
(2 Co 4.6). É aquilo que está no Senhor Jesus do Deus perfeitamente tranqüilo, 
sereno, de permanente satisfação. 

  
A Glória de Deus em um Homem 
  
Agora, aqui está uma coisa muito notável. Você tem a glória de Deus. Muito é 

dito sobre a glória, e você já ouviu dizer que a glória é aquilo que você irá encontrar 
na Bíblia; que, se você for para a Bíblia, lá irá encontrar muito sobre a glória de 
Deus. Quando você começa a estudar a Bíblia, procurando pela glória de Deus, o que 
você encontra? Um Homem! Você descobre que está confrontado com um Homem. 
Você não consegue se desviar deste Homem: o Velho Testamento está sempre 
apontando, através de vários meios, métodos e formas, para um Homem; o Novo 
Testamento, do começo ao fim, tem um Homem em vista, um Homem sempre em 
vista. De modo que você é obrigado a dizer: ‘Esta é a resposta para a minha busca. 
Eu estou em busca do conhecimento da glória de Deus, e a resposta de Deus para a 
minha busca é um Homem’. Isto é apenas uma exposição da seguinte frase: ‘o 
evangelho da glória do Bendito Deus’, que é a revelação de Deus em Seu Filho, Jesus 
Cristo. 

Deus é aqui representado como estando num estado de perfeita 
tranqüilidade, repouso, calma, segurança, satisfação e alegria permanente, e tudo 
aquilo que pode ser resumido na palavra ‘Bendito’. Deus é representado como 
estando nesta condição. Qual é a base deste estado de Deus? É simplesmente de que 
Deus encontrou uma perfeito e completa expressão de Si mesmo em um Homem. 
Sim, nós sabemos quem este Homem era. Não estou desprezando, ou pondo de lado, 



a Sua Deidade, Sua própria Divindade, é que não estou pensando sobre isso nesse 
momento. Você vê,  Deus criou o homem com propósitos muito elevados. De fato, o 
homem foi criado a fim de responder e satisfazer o coração de Deus! Há algumas 
pessoas que buscam muita satisfação. Na verdade, elas nunca parecem satisfeitas. 
As coisas nunca satisfazem aos seus padrões e ideais. E você pode percorrer um 
longo caminho, pode ir tão longe quanto for possível ir com qualquer conceito 
humano de satisfação, e ainda assim você estará longe, muito longe, infinitamente 
longe, da idéia de Deus. Deus é muito maior, muito mais maravilhoso. 

Nós temos, na criação caída, apenas um fraco reflexo do quão maravilhoso 
Deus é. E mesmo quando vemos esta mesma criação como ela é, com toda os seus 
defeitos e fraquezas, e variações, e etc, temos que ficar assustados e adorar. 
Podemos enxergar apenas uma pequena indicação de que maravilhoso Deus Ele é, e 
de quanto é necessário para satisfazê-Lo. Contudo aqui Ele está num estado de 
absoluta satisfação, tranqüilidade, repouso, serenidade, porque todos os Seus 
pensamentos, todos os Seus desejos, todas as Suas intenções, todos os Seus 
empreendimentos, estão agora consumados e aperfeiçoados - não na criação, mas 
num Homem. Este Homem é a resposta de Deus. Quão grande Cristo é! Deus 
encontra, portanto, Sua felicidade, Sua bem aventurança, Sua satisfação, Sua 
tranqüilidade, Nele. 

  
Um Homem Representativo 
  
Talvez você possa pensar: ‘Isto é uma coisa bonita para se dizer; são 

pensamentos maravilhosos para se expressar, porém, onde está o valor prático 
disso?’  Ah, Isto é justamente o evangelho, você vê. Você pensa que o Senhor Jesus, 
o Filho de Deus, veio e assumiu a posição humana, e foi tornado perfeito para a 
absoluta e final satisfação de Deus apenas para que pudesse ter isso em um único 
Homem? Não, o evangelho é este: o Senhor Jesus é o representante de todos os 
homens que Deus irá ter.   

Ele é representativo e inclusivo. O velho e bonito princípio do evangelho, que 
você e eu, após longa familiaridade com ele, ainda freqüentemente precisamos, 
para a nossa própria tranqüilidade, para compreender mais perfeitamente, é apenas 
este: que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é uma esfera para dentro da qual somos 
chamados, requisitados, convidados a entrar por meio da fé, de modo que estamos 
escondidos Nele quanto aquilo que somos em nós mesmos; Deus vê somente Ele, e 
não nós. Uma coisa maravilhosa! Você tem que colocar de lado todos os seus 
argumentos e todas os seus questionamentos, e aceitar o fato de Deus. O fato desta 
frase, ‘EM CRISTO’, ocorrer duzentas vezes ou mais no Novo Testamento deve 
seguramente significar alguma coisa. 

  
Deus Nos Vê em Cristo 
  
A primeira, e talvez a mais inclusiva, coisa que esta frase significa é que, se 

você está em Cristo, Deus vê Cristo ao invés de ver você. Eu tenho um pedaço de 
papel aqui. Vamos supor que ele represente você e eu, aquilo que somos. Eu coloco 
este pedaço de papel dentro de um livro, e este livro representa Cristo. Você não vê 
mais o papel, mas apenas vê o livro. Esta é a nossa posição “em Cristo”. Isto é o que 
Cristo significa. Toda a Sua satisfação a Deus é colocada em nossa conta. Isto é o 
evangelho: quando você e eu estamos em Cristo, Deus está satisfeito conosco - 
tranqüilo, alegre, feliz. Oh, maravilhoso evangelho! Você não pode entendê-lo, ou 
explicá-lo, mas há o fato declarado. Este é o evangelho da glória do Deus satisfeito. 



Colocando novamente o teste que estávamos aplicando em outras conexões 
nos capítulos anteriores, é apenas isto: que, quando você e eu realmente vamos a 
Cristo e descobrimos o nosso lugar Nele, uma das primeiras coisas de que ficamos 
conscientes é que todo o estresse vai embora; encontramos o descanso. Uma 
maravilhosa tranqüilidade; uma condição feliz, abençoada. Agora, esta é a nossa 
experiência, mas qual é o seu significado? É o Espírito do Deus feliz dando 
testemunho dessa felicidade de Deus em nossos corações. ‘O evangelho da glória do 
Deus bendito’. O primeiro estágio disso é uma posição. Estamos EM CRISTO. 

  
Cristo em Nós  
  
O segundo estágio, ou segundo aspecto disso é que Cristo está em nós. Mas 

não devemos colocar isto segundo o mesmo raciocínio do último ponto. Isto não 
significa que nós somos vistos e que Cristo está escondido. Não, Cristo está em nós e 
nós estamos em Cristo: uma coisa impossível de se explicar, a menos que, talvez, 
possamos colocar da seguinte forma: Dr Campbell Morgan foi perguntado numa 
ocasião se o batismo era por imersão ou por aspersão. Ele disse: ‘Meu caro amigo, 
venha comigo às Quedas de Niagara, e fique debaixo. Você está aspergido ou 
imerso?’ Bem, deixo que você responda. Mas é desta forma. Cristo está em nós. Por 
que Ele está em nós? Ele está em nós como aquela satisfação ao coração de Deus, a 
fim de que o Espírito de Deus possa trabalhar em nós, para nos conformar a Cristo. 

E isto introduz um outro aspecto da vida cristã: que, se você e eu 
prosseguirmos continuamente sobre esta base de Cristo dentro, nossa alegria 
aumenta. Isto pode ser posto à prova. Pare de caminhar com o Senhor e veja o que 
acontece com a nossa alegria. Afaste-se do Senhor e veja o que acontece à nossa 
felicidade. Iremos começar a lamentar então -‘Onde está a felicidade que eu 
conheci  quando vi o Senhor no princípio? Onde está o refrigério da alma Do Senhor e 
de Sua Palavra?’ 

Ah, Deus nos livre que devesse ser necessário para qualquer um de nós cantar 
este hino. Não é necessário. Continue com o Senhor Jesus na base da satisfação de 
Deus com Ele, e a alegria aumenta. A alegria de Deus aumenta em nosso coração. 
Cristo está instalado dentro de nós como um padrão, modelo, como uma base na 
qual Deus trabalha. 

Agora, aqui está algo fundamental. Oh, quanto tempo demoramos em 
aprender isto! É simples, eu sei, mas é fundamental e é algo no qual estamos 
sempre fracassando. Se começarmos a tentar prosseguir na base do que somos, Deus 
para. Se prosseguirmos em nosso próprio terreno, aquilo que somos em nós mesmos 
- nosso miserável e desprezível ‘EU’, a quem Deus se refere como um cadáver, um 
fétido cadáver - perdoe-me dizer assim, pois ele tem estado morto por dois mil anos 
(isto pode soar engraçado, mas realmente é muito sério): se você sair do terreno do 
‘Cristo em você’ para aquilo que você é em você mesmo, Deus diz: ‘Não irei 
adiante’. Todas as operações Divinas cessam. Somente podemos continuar da forma 
como começamos. Começamos em fé que Jesus Cristo foi o nosso substituto, tomou 
o nosso lugar e respondeu a Deus por nós. Esta era a nossa fé que nos trouxe para 
Cristo. Temos que continuar até o fim com a mesma fé no Senhor Jesus, e não fé em 
nós mesmos, e Deus irá prosseguir, se continuarmos em Seu terreno. A Boa Nova é 
que Deus está pronto para prosseguir em frente, aumentando a felicidade se tão 
somente nos mantivermos sobre o Seu terreno. Sua glória está em Seu Filho, e ele 
não tem glória no homem separado de Seu Filho. 

Assim, Cristo é nossa esfera, Cristo é o nosso centro, e Cristo é o nosso 
modelo, e nós estamos sendo conformados, diz o apóstolo, até que Cristo esteja 
completamente formado em nós. Simples, básico: A glória de Deus em Cristo sendo 



manifestada nos crentes, na Igreja, porque os crentes estão descansando sobre a 
satisfação de Deus com Seu Filho. Este é o único caminho da glória de Deus e a 
expressão do contentamento de Deus, da alegria de Deus. Isto é evangelho. 

Você vê, tudo vem finalmente se focar nisto. O que é evangelho? Quando você 
tiver dito tudo o que você pode a respeito, tudo está incluído nisto: a perfeita 
satisfação, descanso, tranqüilidade de Deus em relação a Seu Filho, tornado 
disponível a nós. Oh, que você e eu possamos viver sem conflito com Deus, porque 
habitamos em Cristo! Irmãos, irmãs, quando vocês começarem a se sentir miseráveis 
em relação a vocês mesmos, repudie isto. ‘Sim, eu sei tudo a respeito disto. Se eu 
não souber tudo a respeito disto agora, já é hora de saber. Eu sei tudo sobre aquilo 
que sou; sei onde isto irá me levar se começar a tomar isto em consideração. Ponho 
isto de lado. É um fato - Deus tem feito isto - que, a muito tempo atrás, EM Cristo 
eu fui crucificado, EM Cristo eu morri, EM Cristo eu fui sepultado, EM Cristo eu 
ressuscitei. É tudo em Cristo. É aí que eu permaneço’. Mantenha esta posição; 
permaneça em Cristo. Saia desta posição para uma outra e a glória se vai, a alegria, 
a felicidade, é aprisionada. 

  
Boas Novas para os Jovens  
  
Paulo estava falando a Timóteo sobre o evangelho, e Timóteo precisava das 

boas novas. Timóteo era um homem jovem. Um homem jovem cristão tem seus 
próprios problemas pessoais - ele tem muitos problemas e dificuldades em si 
mesmo. Um jovem representa o resumo de uma vida no seu início: todos os 
problemas da vida residem aí. Timóteo era um jovem. A tal jovem o apóstolo diz: 
‘Está tudo bem, Timóteo: você pode ser atacado por todos esses problemas e 
dificuldades, você pode estar tendo todos estes problemas espirituais de diferentes 
formas, mas Jesus Cristo é a resposta para toda esta situação!'  Lembrem, jovens, de 
que o Senhor Jesus é a resposta de Deus para todos os problemas da juventude. É 
uma boa notícia, não é? 

Timóteo não apenas era um jovem, mas era um jovem com determinados 
tipos específicos de dificuldades, em razão de sua posição na obra cristã. As 
dificuldades estavam vindo a ele de três direções. Primeiro, havia o mundo pagão. 
Que desafio isto deve ter significado para um jovem naqueles dias! Era um mundo 
que não tinha lugar pra Deus, não tinha lugar para o Senhor, não tinha lugar para as 
coisas de Deus, e todas as forças opositoras daquele mundo pareciam estar 
concentradas sobre este jovem. Segundo, houve todas as dificuldades do mundo 
judeu. Paulo faz referência a eles aqui. Aqueles judaizantes estavam perseguindo 
Paulo por todo o mundo, com uma determinação: ‘Este homem deve ter um fim - a 
obra deste homem deve ser eliminada!’ Por todos os meios esses judaizantes 
estavam determinados em destruir Paulo e sua obra, e seus convertidos, e Timóteo 
estava ligado a Paulo. Paulo diz: ‘Não se envergonhe de mim’. Esta associação criou 
muitas dificuldades para Timóteo. A resposta é: ‘Tudo bem, Timóteo; há boas novas 
para você! O Senhor Jesus é suficiente para isto - Ele irá ajudá-lo a passar por tudo 
isto’.   

E, então, Timóteo era um jovem em grande responsabilidade na obra de Deus 
- na Igreja de Deus. Se você conhece alguma a respeito disto, sabe que precisa  de 
uma boa base de confiança. Ele enfrentou muitas dificuldades cristãs. Porém, Paulo 
disse: ‘Não despreze a tua mocidade’. Havia certas pessoas pretensiosas - pessoas 
que pensavam ser alguma coisa - que se inclinavam a dizer: ‘Oh, Timóteo é apenas 
um jovem, você sabe - você não deve dar muita atenção a ele’. Essas pessoas 
estavam desprezando a mocidade de Timóteo. Isto é uma coisa difícil de suportar. 
Isto desanima o seu coração caso você fique nesta posição. Eu me lembro muito 



bem, quando comecei o ministério e fiquei responsável por uma igreja, onde muitos 
dos oficiais da igreja eram pessoas velhas, uma delas ouviu dizer: ‘Ele é tão jovem, 
você sabe!’  Mas eu tinha um defensor entre eles, e ele dizia: ‘Não se preocupe com 
isto - ele está superando isto a cada dia!’ Bem, isto é muito bom e agradável: mas 
este tipo de atitude entre os obreiros pode muito bem desanimar você, quando você 
tem que levar a responsabilidade. Timóteo estava nesta posição, mas este é o 
evangelho para Timóteo: ‘Está tudo bem: O Senhor Jesus é a resposta para esta 
situação - Ele irá ajudá-lo a passar isto também’. 

Afinal de contas, é realmente isto. É o que o Senhor Jesus ‘foi feito para 
nós...para Deus’: A satisfação de Deus. Oh, graças a Deus que o Senhor Jesus cobre 
as nossas faltas e fraquezas, e defeitos. Eu uma vez li uma história - creio que era 
verdade - sobre um certo hotel no continente, onde as pessoas costumavam ir e 
ficar para descansar e se isolar. Um dia uma mãe chegou com sua garotinha, e esta 
garotinha estava apenas começando a aprender piano. Cada manhã, a primeira 
coisa, ela ia ao piano e tocava, tocava, tocava o dia inteiro. De manhã, de tarde e 
de noite ela tocava, até que as pessoas ficaram incomodadas, e se reuniram para 
saber o que poderiam fazer, quando um pianista famoso chegou e ficou no hotel. Ele 
imediatamente sentiu a atmosfera, e se inteirou da situação, e, quando a garotinha 
foi para o piano, ele seguiu junto e sentou, e colocou as suas mãos sobre as delas e 
as guiou, e aí surgiu uma linda música. As pessoas vieram de seus quartos para a sala 
onde estava o piano, e sentaram-se para ouvir. Quando terminou o recital, o 
pianista disse à garotinha: ‘Muito obrigado, querida; apreciamos muito hoje’ - e 
todos os problemas terminaram. 

Sim, o Senhor Jesus apenas coloca as Suas mãos sobre as nossas. Nós fazemos 
uma bagunça se as coisas forem deixadas para nós mesmos. Nós perturbamos, 
ofendemos; somos muito imperfeitos, muito falhos: e, então, o Senhor Jesus vem, e 
de forma bendita, e corrige nossas deficiências, responde ao Pai por nós, supre as 
nossas deficiências - como? Com Ele mesmo, apenas com Ele mesmo. 

Esta é a resposta; estas são as boas novas - ‘O evangelho da glória do Bendito 
Deus’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O Caminho do Crescimento 
 de T. Austin-Sparks 

  
  
  
Capítulo 1 _ Vivendo “Diante do Senhor” e “Para o Senhor”  "Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem,... E o jovem 

Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também 
para com os homens. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli;... E ele (Eli) 
disse: Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não mo encubras; assim Deus te 
faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou.... E 
crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou 
cair por terra. E todo o Israel, desde Dã até Berseba, conheceu que Samuel estava 
confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló; 
porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor." (1 Sam. 2:18,26; 3:1,17,19-21). 

Esses fragmentos servem para indicar o crescimento de Samuel, e nos trazer 
para a questão do aumento, do crescimento espiritual. As marcas são bastante 
simples, porém, contudo, bastante fundamentais. 

   
"Perante o Senhor"  
"Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem." "Perante o Senhor." 

Ele cresceu perante o Senhor, e isto é de importância maior do que pode ser sugerido 
pelo pequeno fragmento de três palavras. Isto é a primeira coisa que deve ser 
verdade em nós _  que toda a nossa vida não seja vivida perante homens, mas 
primeiramente perante o Senhor; que sempre haja isso sobre nós que fala de uma 
vida interior diante do Senhor. Quando estamos sozinhos, fechados em nosso quarto 
com o Senhor, então tudo é muito puro. Sabemos muito bem que lá diante Dele não 
há qualquer decepção, não há fingimento, não há fantasia. Sabemos muito bem 
quando estamos a sós com o Senhor  que toda artificialidade é  desnudada. Lá nós 
sabemos que somos vistos por dentro, somos conhecidos completamente; não 
podemos colocar nenhuma camuflagem, nenhum disfarce, na presença do Senhor. Lá 
somos o que somos, e sabemos isto, e não fazemos qualquer pretensão. E isto é algo 
que tem que ser trazido em nossas vidas quando vimos do lugar secreto com o Senhor 
_ que tudo deve ser da mesma maneira que é diante Dele, tão transparente, tão 
claro, tão sincero como é em Sua presença; sem fingimento, sem máscara, sem 
fantasia, sem falsos caminhos.  Não podemos ficar num pedestal na presença do 
Senhor. Quando estamos com as pessoas, podemos vestir muitas coisas para nos 
cobrir, a fim de que as pessoas acreditem em nós; podemos nos tornar muito 
artificiais. Até mesmo quando estamos orando na presença de outras pessoas, 
podemos ser qualquer outra coisa, mas não naturais. Estamos tão conscientes delas, e 
começamos a orar por elas em nossas orações.  Não agimos da mesma maneira como 
quando estamos a sós com o Senhor, nós não preparamos nada, então.  Ficamos 
exatamente na base daquilo que somos, com naturalidade; nós não podemos ser 
diferente a não ser perfeitamente naturais. Aquilo que somos quando estamos na 
presença do Senhor  devemos ser quando estamos diante das pessoas, na vida pública. 
É importante, é essencial. Você vê, qualquer coisa colocada entre as pessoas, 
qualquer coisa artificial, não é a nossa medida, absolutamente; é uma falsa medida, e 
isto pode estar nos impedindo de crescer na vida espiritual.  

"Samuel servia perante o Senhor." Podemos aplicar isto para cada esfera e para 
cada situação da vida.  “E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao 



Senhor, e não aos homens” (Col. 3:23). Deus falou para Abrão, “... Anda na minha 
presença..." Isto pode ser muito simples nesses termos, porém é algo que tem a ver 
com trabalhar a terra para o crescimento espiritual.  Pessoas assim irão prosseguir, 
irão crescer.   

O resto da afirmação sobre Samuel é somente uma ênfase sobre o que aquilo 
significa “ser uma criança”. O próprio Senhor Jesus colocou o seu dedo sobre isso 
numa ocasião. Os seus discípulos, homens adultos, estavam conversando sobre 
grandes coisas, e altas posições; Jesus tomou uma criança e a colocou no meio deles, 
e disse: “Se não vos tornardes como crianças, de forma alguma entrareis no Reino dos 
céus”. (Mat. 18:3). 'Este é o caminho para o crescimento. Você está pensando sobre 
posição, lugar, influência; você tem grandes pensamentos; você tem grandes idéias; 
porém este é o caminho para a verdadeira grandeza - uma pequena criança: sem 
suposições, sem pretensões’.  "Samuel servia perante o Senhor, sendo uma criança"; e 
então, naturalmente, você não fica surpreso em que ele tenha crescido.  

  
"Ao Senhor"   
Então, a próxima coisa _  "Samuel servia ao Senhor diante de Eli." Se 

pudéssemos nos colocar no lugar de Samuel, poderíamos achar que não foi fácil  para 
ele naqueles dias. Lembre-se, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, estavam lá. Algo 
muito iníquo e corrupto estava acontecendo, pois no final eles foram mortos no 
julgamento de Deus _  uma situação extremamente deplorável.  Samuel poderia 
muito bem ter se tornado um cínico, ele poderia ter se tornado amargurado e crítico. 
É muito fácil ser crítico numa situação como aquela, ficar desgostoso, e perder o 
interesse no que estamos fazendo, muito embora nós mesmos não estejamos de 
forma alguma nos comprometendo com o Diabo. Se estivermos nessa situação, 
simplesmente fazemos as coisas porque é o nosso emprego. As outras pessoas 
envolvidas no serviço são corruptas e erradas; porém o serviço tem que ser feito, 
assim, sem qualquer interesse absolutamente, nós apenas fazemos o serviço. Porém 
parece que  Samuel fechou os seus olhos para tudo aquilo, e apenas olhava para o 
Senhor, e a sua atitude era: “Tudo ao meu redor é mal, porém eu estou aqui por 
causa do Senhor; não estou fazendo isso por causa dessas pessoas, nem apenas para 
manter o serviço em andamento; estou aqui, no meio de tudo isto, por causa do 
Senhor”. Desta maneira o seu espírito foi mantido livre do mau humor, da amargura e 
do cinismo.  "Para o Senhor." Ele não ministrava a Eli, e não a  Hofni e Finéias, e não 
a um mero procedimento, a fim de manter as coisas, mas ao Senhor.   

Lembre-se, isto é um crescimento secreto. Todos podemos ter razão para 
dizer: ‘Há muita coisa ao meu redor com as quais eu não concordo, as quais eu sei 
que são contrárias ao Senhor; e que muitas pessoas ao meu redor são erradas e 
difíceis, até mesmo aquelas que são do Senhor. Se eu fosse me importar com elas, iria 
desistir e ir embora; mas estou aqui para viver para o Senhor, eu apenas faço isso por 
causa Dele, e assim é que pretendo permanecer’.  Este é o caminho do crescimento. 
Eli representava a corporificação de uma ordem religiosa de sua época, ele ocupava 
uma posição de autoridade e naquele tempo ele era reconhecido como tal, e Samuel  
era submisso. Ele não estava tentando se livrar de Eli, nem condená-lo; ele não 
estava de forma alguma dizendo: ‘Está tudo errado, eu não tenho lugar para Eli' -  
Samuel não saia por aí fofocando e espalhando coisas sobre Eli. É tão fácil fazer isso; 
porque você encontra algo errado, e você pode facilmente se tornar sem afeto e 
crítico.  Samuel era submisso. Mais tarde, mesmo quando não concordava com o 
desejo do povo a respeito de um rei,  Samuel recebeu ordem do Senhor para ir e 
ungir  Saul, e ele obedeceu, e depois fez tudo que podia tornar fácil a Saul fazer a 
coisa certa e cumprir a sua missão.  Samuel não aceitava  Saul, mas ele não se 
atravessava em seu caminho; ele não espalhava coisas más sobre Saul. Samuel deu a 



Saul uma boa oportunidade. A atitude de  Samuel para com  Saul é maravilhosa. Ele 
não tinha aceitado Saul, contudo ele se submetia pelo tempo necessário; e aqui 
diante de Eli, com o mesmo espírito, ele toma uma posição submissa e ministra ao 
Senhor. Não é de se maravilhar que ele tenha crescido.   

Você não irá crescer se estiver observando as faltas e as falhas, e os erros ao 
seu redor, especialmente nas pessoas que detêm posições superiores, e, se estiver 
espalhando coisas sobre elas. O Senhor irá dizer: “Se... os teus olhos forem bons, 
todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será 
tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais 
trevas!" (Mat. 6:22,23). Cuidado para não ter maus olhos sobre alguém _  isto irá 
interromper o seu crescimento.  Assim, Samuel não reparava em Eli; ele deixava Eli 
para o Senhor, e ele mesmo seguia com o Senhor. Guarde esta lição em teu coração.  
Samuel ministrava ao Senhor perante Eli, em sujeição e em paciência, esperando até 
que o Senhor se movesse, a fim de lidar com aquela situação tão difícil, que devia 
consumir o coração de Samuel a cada dia. É o nosso espírito que importa _ pureza, 
simplicidade, seriedade, realidade. É isto que significa crescer, e continuar 
crescendo.   

  
Capítulo 2 _ A Revelação  “do Mistério”  “... fazendo-nos conhecer o mistério da Sua vontade..." (EF. 1:9).  "... Como me foi dado este mistério manifestado pela revelação... a minha 

compreensão do mistério de Cristo... E demonstrar a todos qual seja a dispensação do 
mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus” (Ef. 3:3,4,9).  “Grande é este mistério; digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja.” (Ef. 5:32).  "... E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com 
confiança, para fazer notório o mistério do evangelho,” (Ef. 6:19).  

Salientamos através da carta aos Efésios esta característica – “mistério”. Qual 
é o seu significado?   

Há dois lados. Primeiramente, “mistério” significa algo que tem sido mantido 
escondido, que não poderia ser reconhecido, claramente visto ou entendido. Era um 
assunto escondido _ o que chamamos de segredo; e nos é dito que Deus guardou este 
segredo, este mistério, escondido por todos os séculos e gerações, mas que agora o 
tornou conhecido. Algo que estava oculto, um mistério, tem sido agora declarado.   

Mas, então, há o outro lado disto, que também é perfeitamente claro _ que 
mesmo após o segredo ter sido declarado, as pessoas não conseguem enxergar, a 
menos que Deus lhes dê iluminação a respeito. Embora este seja o tempo no qual ele 
é declarado, ele ainda é um mistério até que Deus abra os olhos e dê iluminação. 
Paulo disse: “por revelação foi me feito conhecer o mistério”; "vocês podem perceber 
a minha compreensão do mistério”; de modo que é uma questão de mistério sendo 
explicado, ou iluminado aos nossos corações, e em nós enxergarmos isso é que 
chegamos a uma expansão espiritual. Movemo-nos em direção à plenitude quando 
enxergamos “o mistério”.  

  
Dois Mistérios  
A palavra “mistério” é usada em diversas conexões no Novo Testamento, mas 

há duas conexões maiores. Você pode dizer que elas incluem as outras. 
Primeiramente, há o mistério de Cristo. Lemos a frase _ “o mistério do evangelho” _ 
mas aquele vem dentro deste, que é uma parte do mistério de Cristo. E, em segundo, 
há o mistério da iniqüidade.  O que o mistério vem a ser quando você olha no Novo 
Testamento? Bem, em cada caso  - o mistério de Cristo e o mistério da iniqüidade _  
você descobrirá que é uma encarnação de um grande ser espiritual e sobrenatural. 



Isto é perfeitamente claro e simples com relação a Cristo. Deus estava em Cristo _ 
este é o mistério. Nos dias de Sua carne, ninguém entendeu este mistério, estava 
oculto. Eles sentiram que havia algo misterioso sobre Ele, algo que era diferente, ‘um 
outro’, superior. Eles não podiam alcançar as profundezas Dele, como dizemos; eles 
mal podiam compreendê-Lo. ‘Existe algo sobre este homem que não podemos 
compreender. Ele é diferente, Ele frustra todas as nossas tentativas de explicação. Há 
um mistério sobre Ele’.  "O mundo não o conheceu” (Jo. 1:10). É o mistério de Deus 
em Cristo, Deus aparecendo na forma de homem, Deus feito à semelhança do 
homem.   

O mistério da iniqüidade é a mesma coisa _  um outro ser espiritual, 
sobrenatural vindo na forma humana; o Anticristo. O mistério da iniqüidade é que 
existe algo na humanidade, que a encabeça, um homem ou homens, o qual não é 
simplesmente o homem em si. Existe algo sobre isto que é maligno, que é sinistro, 
que é nefasto. Você não consegue explicar isso no campo puramente natural. Há um 
mistério sobre isso. É a encarnação de um ser espiritual e sobrenatural que é o 
mistério, seja de Cristo, seja do Anticristo.  

  
O Duplo Mistério de Cristo  
Mas quando você vem a Cristo, você descobre que o mistério é duplo. 

Primeiramente, é Ele em Si, como dissemos; Deus pessoalmente em Cristo, de modo 
que Cristo é Deus encarnado. Mas, então, você descobre que, pelo que foi revelado 
para e através de Paulo, que Cristo toma um Corpo; mas não um corpo físico, mas um 
corpo espiritual _ “a igreja que é o Seu corpo”. Ef. 1:22-23); e a Igreja sendo o Seu 
Corpo novamente se torna o mistério de Cristo; isto é, aqui está Deus em Cristo  
morando numa companhia de pessoas, os eleitos, o Corpo de Cristo; e a carta aos 
Efésios é particularmente tomada neste aspecto de Cristo _  que você tem aqui um 
corpo de pessoas chamado de Igreja, no qual Deus habita. Há um mistério sobre este 
povo, sobre esta particular Igreja, há algo aqui que é sobrenatural, algo que é 
espiritual. Não é apenas uma sociedade de pessoas chamadas de cristãs, um número 
de pessoas que se reúnem na fé cristã e crêem em certas doutrinas. Há algo mais do 
que isso sobre essas pessoas. Se você apenas soubesse e compreendesse isto, na 
realidade mais profunda e interior do ser dessas pessoas são sobrenaturais; elas não 
são meramente pessoas naturais. Há algo escondido dentro delas que não pode ser 
explicado em nenhuma área, e você tem que dizer, 'É Deus, é o Senhor’. Quando você 
encontra essas pessoas, quando elas se reúnem até mesmo em pouco número, se você 
entrar lá você descobre algo a mais nessas pessoas, algo mais do que elas são; você 
encontra o Senhor. Há um mistério acerca disso, e o mistério de Cristo do qual Paulo 
está falando aqui não é apenas o mistério de Cristo, mas é o mistério do Cristo 
Corporificado, de Cristo em Seu Corpo, a Igreja.  

Assim, Paulo está falando sobre este mistério, e ele está dizendo, ‘Agora, isto 
é uma coisa celestial, uma ‘coisa espiritual’; isto não é algo que está sobre esta 
terra, que você pode explicar, do modo como você pode explicar as outras coisas 
terrenas. Isto é algo celestial, e você não consegue explicar isto por meio de padrões 
terrenos, absolutamente’.   

Esta é a afirmação do fato, mas, naturalmente, isto é um desafio para a Igreja. 
É assim a Igreja?  Exatamente, uma vez que somos aquilo que fomos chamados para 
ser, esta é a nossa medida. Medida espiritual é aquilo que somos em Cristo, aquilo 
que Cristo é em nós. 

  
O Mistério Conhecido Somente por Revelação  
Então, chegamos a este outro ponto - não é o fato que nos faz crescer; isto é, 

não é a verdade do Corpo como verdade, os fatos afirmados sobre a Igreja como 



informação, que nos leva a um crescimento espiritual. Podemos ver tudo isso nas 
Escrituras, e contudo,  isso não faça qualquer diferença pra nós, em relação à nossa 
medida espiritual; nunca resultando num crescimento espiritual. Há muitas pessoas 
que conhecem toda a verdade do mistério de Cristo e da Igreja, toda verdade do 
Corpo de Cristo, porém são pessoas muito pequenas. Muitas delas conhecem a 
verdade e ainda estão vivendo na condição dos Coríntios, onde tudo é muito terreno e 
centrado no ‘eu’; e muitas outras estão vivendo como os gálatas, onde tudo é muito 
legalista. Para que essa verdade signifique um crescimento espiritual, ela tem que 
estar no campo dos Efésios.   

Qual é a situação dos Efésios? É esta: Paulo diz que havia sido revelado a ele o 
mistério. E agora ele fala que ora por essas pessoas. Elas são cristãs, não há qualquer 
dúvida sobre isso, porém ele diz que ora por elas, "Para que o Deus de nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de 
revelação; tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual 
seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos 
santos; e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, 
segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o 
dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus." (Ef. 1:17-20). Tudo isso tem a ver 
com a verdade, com a eterna vocação e o destino deste Cristo Corporificado.  O 
conhecimento Dele não é o conhecimento de Cristo como uma pessoa separada. É o 
conhecimento de Cristo agora, em tudo o que Ele representa de um modo 
corporificado. Este é o conhecimento que ele ora para que eles adquiram; e, havendo 
orado desta maneira pelos efésios, Paulo se volta para a questão do crescimento 
espiritual. Ele chega finalmente ao grande ponto no quarto capítulo _ “até que 
cheguemos... à medida da estatura da plenitude de Cristo”. Como você chega a esta 
plenitude? O que é crescimento espiritual? Isto é o resultado da iluminação dos olhos 
do seu coração, em relação a real medida e significado de Cristo, como expresso no 
Seu Corpo, a Igreja. O ponto é que você veja, que isto seja revelado a você. Então 
imediatamente você sairá da posição dos Coríntios e dos Gálatas, da igreja 
meramente terrena, com suas ordenanças, cerimônias, etc. Você está numa posição 
celestial, e, então, irá crescer.   

Mesmo sob o risco de uma repetição indevida _ por causa  da importância deste 
assunto, permita-me dizer novamente aquilo que o Apóstolo diz para  si mesmo, e 
para aqueles crentes da sua época, como também para nós, que o caminho para o 
crescimento espiritual é através dos olhos do coração sendo iluminados. Paulo jamais 
teria orado por isso, se esta não fosse a vontade do Senhor, que isto pudesse ser 
assim; e, se é a vontade do Senhor, então podemos ter os olhos do nosso coração 
iluminados para conhecer da mesma maneira que Paulo conhecia _ por revelação. 

   
A Igreja Celestial e Corporativa  
Agora, retornando àquilo que disse acima, concernente a real medida e 

natureza da Igreja, eu me pergunto se você percebeu em “Romanos”, “Coríntios” e 
“Gálatas”, a conexão do batismo? Em Romanos 6  o batismo resulta num caminhar 
numa nova vida. “Fomos sepultados... com Ele pelo batismo na morte: para que, 
assim com Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós 
também em novidade de vida”. Isto é muito simples; isto é o início; através do 
significado espiritual do batismo você simplesmente anda numa nova vida, você tem 
uma nova vida. Quando você sai de “Romanos” e vai para “Coríntios”, você descobre 
que a união com Cristo crucificado significa  que a mistura da vida velha com a vida 
nova tem que ser tratada; você possui uma nova vida, porém, você não deve misturar 
a ela a vida velha. Assim “Coríntios” ensina que você deve viver totalmente e 
somente na vida nova, e não trazer a vida velha juntamente com a nova. Veja II 



Coríntios 5. Quando você vai para “Gálatas”, Paulo diz, “Porque todos quantos fostes 
batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo." (3:27). Em “Gálatas”, o batismo é o 
vestir-se completamente do novo homem; e para indicar que isto é um avanço sobre a 
posição dos Coríntios, ele segue imediatamente dizendo “Onde não há nem judeu 
nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher; pois todos somos um 
em Cristo Jesus”. Você se veste do novo homem. As divisões dos coríntios se acabam; 
o batismo, em relação à posição dos gálatas significa que nós não conhecemos 
ninguém segundo a carne. Mas, ainda em “Romanos”, “Coríntios” e “Gálatas”, é 
como se estivéssemos vivendo como cristãos numa nova vida diante do Senhor aqui, 
sobre a terra.  

Você vai para “Efésios” e lê _ "Deus... Estando nós ainda mortos em nossas 
ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos),... E nos 
ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo 
Jesus;" (2:4-6), Agora aqui, o “nós” é corporativo. Quando você vem para “Efésios”, 
você chega num terreno que eu chamo de batismo corporativo. Isto tem uma 
aplicação individual, porém, “Efésios” vê a Igreja como um todo, como algo que foi 
batizado. É como se todo este Corpo de Cristo, a Igreja, tenha sido corporativamente 
batizado, e não mais é algo terreno; é um Corpo celestial. Tudo aqui, nesta primeira 
metade da carta aos Efésios, é corporativo. É a igreja que foi pré-conhecida, pré-
ordenada, predestinada. Apenas se torna um desafio individual e pessoal para nós em 
relação ao todo, mas é a Igreja que está em vista, e o “nós” que foram vivificados e 
ressuscitados são uma coisa corporativa; de modo que, em “Efésios”, o batismo vê a 
Igreja localizada nos céus, através da morte e da divina vivificação e ressurreição, 
juntamente com Cristo. É algo muito mais pleno do que apenas uma vida cristã 
individual. Você pode ser batizado como um indivíduo, porém deve reconhecer que 
Deus nunca pensa em você como um indivíduo, nesse sentido; Ele nunca se refere a 
você como uma pessoa isolada. Ele olha pra você a partir do ponto de vista do Corpo 
como um todo, e diz: “Quando você foi batizado, não foi batizado apenas como um 
indivíduo; você foi batizado como parte da Igreja, e na sua ressurreição, você é visto 
do céu em sua relação com a Igreja”. Por isso a posição mais elevada de “Efésios” é 
esta _ que agora, sendo vivificados e ressuscitados juntamente com Cristo, e sentados 
nos lugares celestiais, é uma questão aos outros crentes, e nessa relação, você 
encontrará a sua plenitude. Você jamais achará crescimento espiritual apenas como 
um indivíduo separado, isolado, mas em relação com os outros crentes.  "Deus faz 
com que o solitário viva em família”.  (Sal. 68:6), e não há qualquer dúvida sobre 
isto, independentemente de você entender ou não, de aceitar ou não esta doutrina, 
você pode provar rapidamente em experiência que o nosso crescimento espiritual 
realmente vem por meio de uma relação espiritual e celestial verdadeira com os 
demais crentes. Isto é provado pelo fato de que não é sempre fácil para os coríntios 
viverem juntos por muito tempo. Isto parece algo  terrível  de dizer, mas você tem 
uma porção de outros fatores com os quais terá que lidar. Se você fosse uma pessoa 
comum neste mundo, poderia se sair muito bem, porém, sendo cristão, você tem que 
enfrentar toda força de Satanás trabalhando sobre qualquer pedacinho de vida 
natural que ele possa encontrar. Assim, ele gera dificuldade entre os cristãos, os 
quais eles não teriam se não estivessem numa posição celestial. Eles estão 
encontrando forças nos lugares celestiais.  Há o atrito e a fricção, e todas as 
correntes da cruz que tentam dividir os cristãos, mas que não tentam dividir as outras 
pessoas, porque há tanta coisa envolvida nessa unidade espiritual verdadeira entre o 
povo do Senhor _ pelo Senhor e contra Satanás. Satanás quebraria esta unidade 
espiritual se ele pudesse. Ele sabe o que essa unidade representa para ele, e o Senhor 
sabe o que ela representa para Si próprio _ e daí as dificuldades de os cristãos 
viverem juntos, especialmente por um longo tempo. 



Agora, qual é a conclusão? Quando essas dificuldades aparecem, devemos 
dizer: ‘É evidentemente necessário para eu alcançar uma nova posição espiritual, 
chegar ao topo disto. Se eu não desistir e largar mão, devo chegar a um crescimento 
espiritual; tenho que conhecer o Senhor numa forma nova, a fim de obter mais graça, 
amor, paciência’. Isto é crescimento espiritual,  e isto vem através de 
relacionamento.  (Naturalmente, esta é apenas uma forma; existem muitas outras 
pelas quais o aumento espiritual vem por meio do relacionamento) Se nós tão 
somente nos mantivermos juntos em oração, há aumento espiritual.  

Você quer aumento espiritual? Reconheça que o seu batismo não é apenas uma 
coisa individual e pessoal, mas, do ponto de visto da plenitude de  Deus, é algo 
corporativo. Você pode, em ‘Romanos’, ser batizado individualmente para caminhar 
numa nova vida, porém, quando você chega em ‘Efésios’, é corporativo; a Igreja foi 
batizada, é uma Igreja batizada; uma Igreja crucificada e ressuscitada, e uma Igreja 
nos lugares celestiais que é de significância espiritual; não uma coisa aqui; e lá você 
chega no campo da grande plenitude de Deus _ ‘Poderdes perfeitamente 
compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, 
e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, 
para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus’. (Ef. 3:18-19). Isto é plenitude, 
mas observe, isto é corporativo. Devemos orar ao Senhor nos termos da oração do 
apóstolo Paulo, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Quando 
enxergarmos, está feito. O que precisamos é enxergar, para que possamos conhecer a 
esperança do nosso chamado. 

  
Capítulo 3 _ Sujeição a Cristo como Cabeça  "Nele habita corporalmente toda plenitude da Divindade, e estais perfeitos nEle”  (Col. 2:9-10).  "E Ele é a cabeça do corpo, a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência." (Col. 1:18).  "que é a cabeça de todo o principado e potestade;" (Col. 2:10).  “... E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus." (Col. 2:19).  “... Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas Cristo é tudo em todos." (Col. 3:11).  
  
A Preeminência Absoluta de Cristo   
Colossenses 1 é a maior e a mais magnífica afirmação na Bíblia a respeito do 

Senhor Jesus, e, numa palavra, este versículo resume tudo em Cristo. É um 
maravilhoso descortinar do lugar que Cristo ocupa em relação a todas as coisas, e, 
naturalmente, este é o ponto de vista do qual tudo tem que ser visto em relação ao 
Senhor Jesus - Sua relação com todas as coisas; e o que o apóstolo está procurando 
deixar bem claro, devido àquilo que tinha se levantado para originar esta carta, é que 
Cristo de forma alguma é o segundo no universo de Deus. Ele não vem num grau 
ligeiramente abaixo do lugar de absoluta preeminência, muito embora fosse grande a 
posição reconhecida a ele por aqueles contra quem o apóstolo estava escrevendo. 
Eles estavam muito bem preparados para dizer coisas maravilhosas e grandes a 
respeito de Jesus, e para conferir a Ele um lugar muito elevado; porém, contudo, 
aquele lugar era menos do que a absoluta preeminência. Assim, o apóstolo escreveu 
esta carta com o objetivo principal de revelar e declarar que o Senhor Jesus é 
Supremo.   

Você observa as passagens acima fazendo referência à Sua preeminência, e 
esta preeminência é vista nas várias conexões como completa. Não há duas cabeças, 
ou três cabeças no Deus do universo; apenas uma cabeça é possível, e Cristo ocupa 



esta posição em cada aspecto. Assim, é afirmado aqui - “para que em tudo Ele tivesse 
a preeminência”. Você não pode ter menos do que isto. Quando você diz “tudo”, isto 
é final. Ele é a cabeça de todas as coisas.  

  
Nossa Posição nessa Preeminência  
O capítulo  2 nos traz primeiramente para a nossa posição nessa preeminência. 

Verso 9 e 10 são declarações da nossa posição.  "Nele habita corporalmente toda 
plenitude de Deus, e nEle estais plenos” Agora, isto é uma plenitude posicional. Isto 
apenas significa que, por estarmos em Cristo, nós chegamos ao lugar de plenitude, e 
fomos feitos para permanecer em Cristo; estamos posicionados nEle. 

   
Nosso Progresso na Posição  
Porém, quando você passa para o verso 19 do capítulo 2, é uma questão de 

progresso, progresso na posição e em razão desse relacionamento.  "E não ligado à 
cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai 
crescendo em aumento de Deus." "Estais perfeitos Nele”, porém Nele você tem que 
crescer. Isto não é uma contradição. Você está perfeito por causa de sua posição, 
porém crescendo nessa plenitude por causa do seu progresso espiritual. O progresso é 
uma questão de se apropriar de tudo aquilo que está em sua posição. Vemos em 
Efésios a correspondência entre esta carta e o livro de Josué. Quando o povo chegou a 
terra, eles estavam na terra que manava leite e mel, eles estavam num lugar onde 
toda plenitude habitava, porém eles tinham que fazer algo a respeito daquilo; e 
assim, descobrimos que era uma questão de se tomar posse da herança, avançando 
em plenitude para aquilo que eles já tinham sido colocados posicionalmente; e isto é 
exatamente o que temos aqui. "Crescer com o aumento de Deus” é uma questão de se 
avançar para se apropriar daquela posição, de aplicar e fazer nosso a plenitude que 
herdamos em Cristo; ou, para colocar isto mais próximo à figura do Corpo e da 
Cabeça aqui nesta carta, é reter tudo do Cabeça.  

Agora, a tentação que estava sendo apresentada a esses crentes colossenses 
era abrir mão de Cristo como Supremo, e o apóstolo deixou perfeitamente claro que 
abrir mão da posição suprema de Cristo era abrir mão da plenitude,  e que eles 
tinham que reter firme não apenas o Cristo pessoal - todas essas pessoas estavam 
preparadas para reter firme a Cristo, não o deixando escapar -  mas também a Ele 
como Cabeça, e assim reconheceram que tudo vem da liderança de Cristo, somente 
assim eles chegariam experimentalmente a Sua plenitude.  

  
A Aplicação Prática do Senhorio de Cristo  
Esta é apenas uma declaração, porém o que ela significa é mostrado no 

capítulo 3.   "Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos manifestareis com ele em glória”.  
Esta é a aplicação prática do senhorio. “Morrestes”.  – é necessário colocar 

Cristo no Seu lugar. “fostes ressuscitados juntamente com Cristo”  - não separados 
Dele; não deixando algum espaço para o governo próprio, para a direção própria, para 
a auto-suficiência, ou seja qual expressão possa ser.  "Morrestes"; o teu próprio 
senhorio sobre a tua vida morreu com você. Todos os outros governos de tua vida 
morreram quando  você morreu. Você morreu para quaisquer outras autoridades, para 
qualquer outro governante; para qualquer outro tipo de direção, de governo, de 
senhorio em princípio; você morreu para tudo, exceto para o senhorio de Cristo; e na 



ressurreição, você ressuscitou com Cristo. “Juntamente com Cristo”; e agora, na 
ressurreição, é Cristo quem é o Cabeça do Corpo, da Igreja.  

Enquanto isto tem uma aplicação pessoal e individual, é a Igreja que está em 
vista novamente. Este corpo eleito de pessoas chamado de Igreja morreu para todos 
os demais governos, da mesma forma como Israel foi colocado a parte e sepultado na 
Babilônia. Foi a crucificação - a morte e o sepultamento - de Israel quando o cativeiro 
aconteceu. Eles foram enviados para fora do local da benção da Aliança, o local onde 
o Senhor estava,  o local da herança, o local onde tudo havia sido providenciado para 
a sua existência. Eles foram tirados dali, e por isso morreram e foram sepultados, 
simplesmente porque seguiram outras cabeças. A idolatria foi a causa; isto significou 
que uma outra liderança, aquela de Satanás, por meio dos deuses das nações, tinha 
tomado o lugar de Deus, e Deus não iria tolerar nenhuma outra liderança, de qualquer 
outro tipo. Assim,  Ele aniquilou e os enterrou na Babilônia, e, quando houve um 
levantamento daquela sepultura de um grupo que tinha voltado, isto se deu debaixo 
do absoluto governo do Senhor, e somente isso.  Este é o princípio. Era uma coisa 
corporativa, uma ressurreição corporativa, e em sujeição a apenas uma cabeça. A 
partir daquele momento, seja lá o que Israel tinha se tornado, embora tivessem 
falhado, nunca mais a idolatria foi encontrada entre eles. Israel foi curado da 
idolatria -  isto é, de uma outra cabeça. Você percebe o princípio.   

Agora, aqui está a Igreja, o povo eleito, que morreu e foi sepultado para todos 
os outros governos;  e estar na Igreja ressurreta implica nisso, que não é algo opcional 
absolutamente. Não é uma opção - quer gostemos ou não - é algo estabelecido, você 
não pode entrar verdadeiramente no significado do Corpo de Cristo e ter qualquer 
outro governo além do governo de Cristo, qualquer outra liderança além da liderança 
de Cristo. Isto está implícito na ressurreição. Assim, “Se... ressuscitastes juntamente 
com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de 
Deus”. Aqui Cristo como Cabeça está assentado à direita de Deus. Isto significa que 
Ele recebeu a posição de absoluta autoridade. Não há mais nada a ser feito sobre isto, 
nada a ser acrescentado. Está acabado, é final. Ele está assentado na mais completa 
autoridade. Ele está no trono. E esta é a posição da Igreja, e a Igreja em cada 
aspecto tem que ser trazida a esta posição onde toda direção, todo governo, todas as 
decisões, são tomadas a partir da Cabeça, tudo faz referência à Cabeça, a vida como 
um todo tem que estar submissa à Cabeça. Não pode haver vontade própria, nem 
escolha própria, nem direção própria, nada que venha de outro comando. Não há 
divisão na mente de Deus entre a nossa vontade natural e a vontade de satanás - elas 
são a mesma. Satanás colocou a sua vontade na essência da criação caída. É uma 
criação egoísta trabalhando contra Deus, e isto vem do Diabo. Assim, tudo agora tem 
que ser transferido para a Cabeça, e tomado a partir da Cabeça, para que haja 
qualquer crescimento espiritual.   

É prático.  "Morrestes”.  "Ressuscitastes"; "Cristo que é a nossa vida”.  Essas são 
afirmações de fato, extremas e absolutas. Por isso,  "buscai as coisas de cima"; por 
isso  "mortificai os vossos membros que estão sobre a terra... pois já vos despistes do 
velho homem, e vos revestistes do novo”. Col. 3:5-10. Você vê as coisas que devem 
ser colocadas de lado, porque você se vestiu do novo homem. É uma nova posição 
com um novo governo em todas as áreas, e uma completa submissão a Ele em todas 
as coisas. Esta é a maneira de progredir na plenitude para a qual fomos trazidos 
posicionalmente.  

  
Capítulo 4 _  Vivendo nos Lugares Celestiais 
Ef. 1:3,20; 2:6; 3:10; 6:12; 1:6,9-10; 3:11,21.  
Meditando no assunto de crescimento espiritual, como visto nas epístolas de 

Paulo, quando passamos por esta carta aos Efésios, entramos num campo 



inteiramente novo. É como passar de um mundo para o outro. Em ‘Coríntios’ 
encontramos tudo ligado à terra, de uma forma carnal e almática, e todas as 
características que encontramos aí é devido à uma vida cristã terrena. Em ‘Gálatas’ 
encontramos ainda coisas ligadas à terra, porém desta vez numa forma religiosa. 
Quando passamos para ‘Efésios’, as amarras terrenas acabam. A única palavra que 
governa é ‘os lugares celestiais’. É um novo campo com um novo fator de tempo. 
Passamos das coisas terrenas para as celestiais, e do tempo para a eternidade. 
Queremos compreender, tanto quanto nos é possível, o que isto significa.  

  
O Efeito Limitador das Coisas ‘sobre a Terra’  
Podemos, naturalmente, concluir de imediato que, se os nossos horizontes 

ficam para traz e se esta é a nossa condição, isto pode seguramente significar 
crescimento espiritual. Mas como? Se quisermos interpretar esta palavra ‘celestiais’ 
de uma forma prática, encontramos a chave no verso 3 do primeiro capítulo da carta 
_  "...nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em 
Cristo”.  Significa que agora, neste campo da vida do cristão, os valores espirituais 
são preeminentes. Isto é facilmente visto pela comparação com as duas cartas 
anteriores. Em ‘Coríntios’ os valores espirituais não eram realmente preeminentes. 
Interesses pessoais governavam aí. Tudo era julgado a partir do ponto de vista da 
vantagem para as pessoas em questão, e do seu efeito sobre elas aqui nesta vida 
terrena. Até mesmo as coisas espirituais eram puxadas para baixo, os dons espirituais 
eram arrastados para o campo onde as pessoas podiam tirar proveito elas mesmas.  

Na carta de  gálatas a mesma coisa é verdadeira, porém do ponto de vista da 
religião. Tudo é trazido para baixo, para a terra. O Apóstolo coloca o seu dedo sobre 
o coração da questão quando disse dos judaizantes que estavam capturando os 
crentes gálatas, pois queriam se gloriar na carne (Gal. 6:13); isto é; a fim de que eles 
pudessem ser capazes de levantar a cabeça e dizer, ‘ Vejam quantos convertidos nós 
temos! Vejam que sucesso é o nosso movimento, quantas pessoas estão se juntando a 
nós!' E ele coloca isto contra a ofensa da cruz. A ofensa da cruz é que não há nada do 
que se gloriar na carne. Toda glorificação na carne, até mesmo de forma religiosa, é 
removida pela cruz. Há uma vida religiosa terrena que quer fazer do cristianismo algo 
daqui, visto e sentido. É uma ‘igreja terrena’.  

  
Somente o Valor Espiritual Conta para Deus  
Assim, aqui, quando chegamos à posição de ‘Efésios’, somos imediatamente 

apresentados à preeminência de valores espirituais. É isto o que significa ‘nos lugares 
celestiais’ - como as coisas são vista de cima; não o que elas parecem ser do ponto de 
vista terreno, não como nós as medimos e as  pesamos aqui de baixo, na terra, mas 
como elas são do ponto de vista do céu, como o Senhor elevado nas alturas as vê.  É 
isto que governa toda esta carta, em cada ponto - valor espiritual; não números, não 
o que os homens chamam de sucesso, não todas essas coisas que são de muita 
importância para as pessoas aqui, mas apenas aquilo que tem valor para Deus; e isto 
é valor espiritual.   

"Tem-nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais”, ou, mais 
propriamente e literalmente, “todas as bênçãos do Espírito”.  Vimos como Paulo 
buscava, tanto com os coríntios quanto com os gálatas, levá-los para a posição onde o 
Espírito era a grande e dominante realidade.  Agora aqui esta realidade é trazida 
plenamente à vista, onde o espiritual importa mais do que qualquer outra coisa. 
Assim, se quisermos crescimento espiritual, se realmente estivermos indo para esta 
plenitude maior, teremos que abandonar esses padrões terrenos, e julgamentos e 
interesses, e chegar à posição onde, afinal de contas, nada mais importa do que o 



valor espiritual. Até que ponto uma coisa tem valor aos olhos do Senhor? Podemos 
tomar como certo de que somente o valor espiritual importa para Deus. 

   
Conhecimento de Cristo no Céu, a Medida do Valor Espiritual. 
Cristo está no céu. Devemos conhecê-Lo agora apenas de uma forma espiritual, 

e não mais segundo a carne. Não O conhecemos como os homens se conhecem uns aos 
outros na terra. Ele verdadeiramente disse: “O mundo não me verá mais, mas vós me 
vereis" (Jo 14:19). Para o momento, isto levantou uma questão para os discípulos: 
eles não podiam entendê-Lo. Eles disseram: “Senhor, de onde vem que te hás de 
manifestar a nós, e não ao mundo?” Eles entenderam isto mais tarde perfeitamente. 
Cristo somente pode ser verdadeiramente conhecido agora somente de forma 
espiritual; Ele está no céu. Assim, aqui novamente a grande frase é “nos lugares 
celestiais em Cristo”; isto é, o grande valor espiritual é Cristo conhecido numa forma 
espiritual. Crescimento é uma questão de conhecimento de Cristo. “E conhecereis a 
verdade e a verdade vos libertará”.  (Jo 8:32). Paulo tentou fazer os gálatas verem 
isto. Suas epístolas estão cheias do nome ‘Cristo’  - a epístola aos gálatas mais do que 
qualquer outra.  

  
Formas Terrenas não devem Governar 
Agora, a carta aos Efésios começa - não apenas termina - com isto: “...todas as 

bênçãos espirituais em Cristo”.  Isto é, conhecer Cristo de forma espiritual é o 
caminho do crescimento espiritual; não há outra forma na qual podemos 
verdadeiramente conhecê-Lo. Assim, em ‘Efésios’  encontramos esta idéia do 
espiritual. O Espírito e “espiritual” ocorrem freqüentemente nesta carta. O toque 
terreno, temos dito, é severo.  Este toque terreno visto na carta aos Coríntios 
significa divisão - “Eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro”: partidos, círculos, 
sectarismos, dividindo o Corpo. Este é o aspecto terreno e o toque terreno, e nós 
sempre entramos nesta área de divisões se tocarmos uns aos outros neste nível 
terreno. Em ‘Coríntios’ e em ‘Gálatas’ é - Judeu e Grego, servo e livre, macho e 
fêmea (Gal. 3:28). Este é o toque terreno, as divisões da vida terrena. Mas ‘nos 
lugares celestiais’ não há toque terreno, e isto resulta em não haver homem terreno. 
Aqui em ‘Efésios’ temos contato com o homem espiritual, Cristo, e, então, com o 
‘novo homem’. Aqui não há judeu, nem grego: não é Judeu e Grego trazido juntos em 
amizade; aqui não há servo e livre; aqui não há nenhuma daquelas divisões 
absolutamente, mas um novo homem em Cristo.  "Ele nos fez um, e derrubou a 
parede de divisão... para criar em Si mesmo dos dois um novo homem”. (Ef. 2:14) 
Assim, isto espiritualmente e celestialmente significa que conhecemos os crentes 
somente em Cristo. Nós não os conhecemos por aquilo que eles são em si mesmos, 
nem pelo que são religiosamente - se pertencem a esta ou a aquela, ou não 
pertencem a este ou a aquele.  Essas coisas não entram em consideração 
absolutamente. Conhecemos os irmãos em Cristo, e a medida da nossa unidade 
prática será a medida de Cristo. Nós vamos até onde podemos com a medida 
espiritual de cada um;  fazemos disso a coisa que governa.   

Agora,  se temos que nos aprofundar e ampliar na comunhão, devemos crescer 
em medida espiritual. O crescimento espiritual resultará numa expressão mais plena 
de comunhão. Este é o ensino desta carta.  

O crescimento espiritual, então, é uma questão de se distanciar do nível do 
velho homem, ‘das coisas terrenas’, no sentido dos coríntios  - e  até mesmo 
religiosamente, no sentido dos gálatas _ para as coisas celestiais, neste sentido, de 
modo que Cristo conhecido na forma espiritual seja o terreno onde vivemos. Outras 
coisas não governam, absolutamente; é o próprio Senhor e as coisas que são 



espirituais que predominam conosco. Este é o terreno celestial.  Há muito mais, 
naturalmente, nesta carta, porém isto é apenas um começo.  

  
Apenas Valores Espirituais nos Importam   
Bem, agora, o que é mais importante para mim? Onde estou vivendo?  É neste 

miserável campo terreno de pessoas e coisas aqui em baixo, ou é no campo de Cristo? 
É a vida espiritual e os valores espirituais que interessa? Se pudermos nos levantar aí 
e verdadeiramente dizer ‘não me importa nem um pouquinho como alguma coisa me 
afeta pessoalmente; a questão é:  - Quanto do Senhor há nisto? Quanto pode haver 
para Ele? Eu não sou influenciado pelo relacionamento com as pessoas aqui em baixo;  
tomo o campo mais elevado dos lugares celestiais e os encontro, não como isto, 
aquilo ou alguma coisa mais de acordo com a designação  terrena, mas eu os encontro 
em Cristo, o novo homem’.  

Naquele nível não há nada que impeça o crescimento espiritual. A medida 
espiritual não é uma questão relacionada aqui em baixo, mesmo que para o Senhor - 
seu sucesso, seu apoio, - mas apenas quanto se está respondendo ao pensamento 
pleno de Deus de uma forma espiritual. É isto o que importa, e isto é um terreno 
espiritual.  Nós bem sabemos que se as pessoas estiverem mais preocupadas com a 
manutenção de alguma coisa para o  Senhor  nesta terra - manter as coisas 
caminhando, construir, fazer que sejam bem sucedidas - essas pessoas estão num 
campo de limitação espiritual, e enquanto elas não forem completamente libertas de 
tais considerações com apenas uma questão. Até que ponto isto está respondendo à 
mente plenamente revelada do Senhor? E se não  forem governadas somente por isso, 
não pode haver real progresso e crescimento espiritual. Não é verdade?  

E é impressionante que as pessoas que estão realmente amarradas com alguma 
coisa - alguma organização, alguma obra, alguma sociedade, alguma missão, alguma 
instituição - mesmo que seja para o Senhor com toda sinceridade - se este for o 
horizonte dessas pessoas, se isto constituir o mundo delas, elas estão limitadas 
espiritualmente. Elas irão até um certo ponto espiritualmente, não mais. Estão 
amarradas às suas próprias cercas terrenas, as cercas de algo em particular. Saia 
dessas coisas,  vá para  a vastidão eterna de Deus, do propósito eterno, e verá que 
todas as cercas vem abaixo e o crescimento espiritual toma lugar. É a única forma.   

O que o Senhor procura?  Não apenas coisas boas para Ele mesmo, embora 
sejam boas; Ele procura nada menos do que a grande síntese de todas as coisas que 
está em Cristo. Ef. 1:10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"De Acordo Com Cristo" 

 de T. Austin-Sparks 
  
Editorial 
  
(NOTA: Durante os muitos anos deste ministério falado e impresso, muito se 

tem dito a respeito da Igreja. Isto tem levado a muitos pedidos de opiniões por parte 
daqueles que tem dificuldade sobre esta matéria. Muitos dos que perguntam estão em 
posição de responsabilidade na obra do Senhor. É um sinal dos tempos que existe uma 
considerável preocupação que surge em relação à Igreja. Muitas conferências sobre o 
assunto  têm sido dadas, muitas movimentos de ‘igrejas’  estão em andamento, e 
uma literatura bastante considerável está  sendo publicada.   

Não é nossa intenção entrar no campo da discussão e da controvérsia em 
relação a esta matéria em geral. As questões que nos tocam tem tudo a ver com a 
natureza essencial de uma ‘Igreja do Novo Testamento’: como tal igreja é formada, 
quais são os princípios que a governam, e questões similares.   

Há muita insatisfação e falta de descanso entre muitos cristãos sinceros e 
servos de Deus, devido principalmente a pobre e má situação existente em muitas 
igrejas. Em não poucos casos é devido ao erro no ensino, ou desordem e pecado. 
Muitos se queixam de fome espiritual, e ainda muitos outros estão cansados do mero 
formalismo e morte espiritual. Embora a igreja perfeita nunca tenha existido sobre a 
terra ainda, e embora sempre tenha havido, e sempre haverá faltas e fraquezas, ou 
pior, realmente há uma necessidade de uma reconsideração, e uma redescoberta, da 
natureza essencial e função da Igreja; e por isso, mesmo não fazendo qualquer 
afirmação de sermos experts nessa matéria, sentimo-nos constrangidos em oferecer 
aquilo que sentimos que podemos ter de luz nessa direção. Isto nos propõe a fazer em 
um ou dois editoriais.   

  
QUESTÃO: O QUE É A IGREJA, E O QUE SÃO AS IGREJAS?  
Nós temos no Novo Testamento um modelo claro e completamente definido da 

Igreja, sua ordem, seus métodos e serviço?  Existe um sistema conciso e elaborado na 
forma de um ‘projeto’, que está pronto para ser copiado e reproduzido em todo 
lugar, e que pode ser reconhecido como verdadeiro em qualquer lugar?  A resposta é 
decididamente ‘NÃO’! Porém, se perguntarmos: Existe no Novo Testamento uma 
revelação da mente de Deus em relação à Igreja, em sua natureza, constituição, e 
vocação? Não contradiz o acima quando dizemos: Sim, decididamente SIM!   

É possível tomar partes do Novo Testamento, como doutrinas, práticas, obras, 
métodos, e ordem, colocá-las juntas, e moldá-las num sistema a ser adotado e 
aplicado. Isto é um mecânico método ‘eclesiástico’, e é capaz de uma variedade sem 
fim de apresentações, resultando numa variedade enorme de corpos organizados, 
cada um dos quais declarando o Novo Testamento para a sua autoridade. Isto por sua 
vez resulta em rivalidades, competições, controvérsias, e, finalmente, mostrando ao 
mundo um cristianismo dividido num vasto número de partes independentes, que não 
se relacionam, muito longe do ‘todos falando a mesma coisa’. A abordagem externa e 
objetiva do Novo Testamento, com vista em estudá-lo como um manual, ou livro 
texto da vida cristã, de ensino e obra, é falsa, perigosa, e - no que diz respeito a 
qualquer real efeito espiritual - é morta. Se Deus quisesse que gerações sucessivas 
imitassem a primeira e produzissem em massa o mesmo princípio, seguramente Ele 
teria providenciado, de alguma maneira, que um preciso e inquestionável protótipo 



existisse,  com adequadas defesas contra todo tipo de confusão e má compreensão 
que finalmente tem acontecido.   

Quando homens, homens cristãos, contemplam um projeto com a intenção de 
que este permaneça como uma espécie de mandato, eles precisamente exibem seus 
‘Princípios e Práticas, consistindo de doutrinas, seus propósitos, suas práticas, seus 
métodos, e assim por diante. Deus não comissionou ou permitiu os seus primeiros 
apóstolos que agissem desta maneira, a fim de que tivéssemos um Manual de 
Jerusalém ou de Antioquia para as igrejas cristãs.  Na mente Divina está tudo 
definido, fixado, e permanente, porém, quando vamos para o Novo Testamento, e 
especialmente o período de formação coberto pelo livro de Atos, tudo parece tão 
fluido, tão aberto, e tão sujeito a ser provado. Há as razões mais sublimes e 
maravilhosas para isso; mas, antes de entrarmos aí, permita-nos salientar que a 
abordagem a que temos referido acima é a causa de mais limitação, legalismo morto, 
do que pode ser medido. Em doutrina isto significa que o limite doutrinário é fixado, 
e nenhuma nova luz é permitida em relação à Palavra de Deus. Naturalmente, este é 
o perigo da ortodoxia.  O intenso desejo de salvaguardar as Escrituras pode levar a um 
selamento contra qualquer nova luz  quanto ao significado e interpretação, e isto 
gera uma posição espiritual estática. Orgulho espiritual, fanatismo, exclusivismo, 
suspeita, são alguns dos produtos deste legalismo. Se Satanás não puder levar a um 
extremo de superioridade quanto à Palavra escrita, ele tentará o contrário, ficar 
escravo da letra sem o Espírito.   

A abordagem meramente objetiva da qual temos escrito pode, ou não, ser 
caracterizada por todas as características acima mencionadas, mas ela certamente 
será limitada  em seu poder e resultados espirituais. Ela pode muito bem resultar 
numa responsabilidade que repousa nos homens, de modo que se tenha que recorrer a 
todos os tipos de dispositivos e expedientes, a fim de que a obra ou a instituição 
possa ser mantida  e promovida. O cristianismo tem quase que inteiramente se 
tornado algo parecido atualmente, e é praticamente impossível para a vasta maioria 
de cristãos - para os seus líderes especialmente - compreender ou até mesmo crer 
que Deus pode fazer a Sua obra sem comitês, diretorias, mecanismos, propaganda, 
organizações, apelos, relatórios, nomes, delegações, patrocínios, a imprensa,  etc. A 
menos que essas coisas estejam presentes com um ‘reconhecido’ apoio, a coisa não é 
confiável, mesmo que se creia que exista.   

Estamos cientes de que o precedente é essencialmente negativo, mas é 
necessário, a fim de levar ao positivo, para o qual nós agora prosseguimos.   

Dissemos que o Novo Testamento tem dentro de si uma revelação, precisa, 
definida, e plena, quanto à mente de Deus para esta dispensação, e que nesta 
revelação há uma resposta para todas as perguntas de O Quê? Quem? E Como? Em 
todas as questões da constituição e vocação da Igreja. Qual é esta revelação? A 
resposta é que não é um sistema, mas uma Pessoa. Aquilo que no Novo Testamento é 
secundário, e uma conseqüência, têm agora se transformado em primário. Isto é, os 
resultados têm se tornado as coisas primeiras e determinantes, enquanto aquela que 
vem antes delas como a causa é desprezada. Se olharmos novamente, veremos que 
tudo que aconteceu debaixo da primeira atividade do Espírito Santo era o resultado 
de se ver Cristo. Com isto queremos dizer o mesmo que o Apóstolo, quando ele 
registrou a substância de sua oração pelos crentes: “que o Deus de nosso Senhor Jesus 
Cristo... lhes dê espírito de sabedoria e revelação no conhecimento Dele, para que os 
olhos de seu entendimento sejam iluminados, para que possam conhecer...”, etc. É 
um ver da imensa significância de Jesus na ordem eterna e universal.   

Com os Apóstolos este VER foi subseqüente aos dias de associação física. 
Durante os quarenta dias após a Sua ressurreição foi como o amanhecer de um novo 
dia. Primeiro, aquelas imitações, como quando a luz incerta apenas passa pelos céus. 



Então raios mais certos e estáveis, levando ao Dia de Pentecostes, quando o sol 
apareceu em plena glória sobre o horizonte, dissipando a última sombra de incerteza. 
Naquele dia eles O viram como que através de um céu aberto. O mistério do passado 
foi dissipado. A Bíblia é aberta como um novo livro. Eles O viram na luz da 
eternidade. Eles começaram a ver isto, pois Ele era o glorificado e pessoal Filho de 
Deus, Ele próprio era a corporificação de um grande, de uma vasta ordem e sistema 
celestial e espiritual. Este VER era absolutamente revolucionário. Foi uma crise da 
qual um novo mundo e uma nova criação nasceu.  Em conformidade a este princípio 
fundamental, toda aquela vasta revelação, que tinha vindo e através do apóstolo 
Paulo  tem a sua ascensão a partir daquela crise descrita por ele como ‘Aprouve a 
Deus revelar Seu Filho em mim’.  (Gal. 1:16).  'Eu o recebi pela revelação de Jesus 
Cristo’.  (vs. 12).  Todas as implicações estavam na crise; o conteúdo pleno foi uma 
revelação progressiva e sempre crescente.   

  
O QUE É IGREJA?  
Embora houvesse algum testemunho inicial, os apóstolos não formularam em 

conferência um empreendimento, uma missão, com todos os arranjos e organização 
relatados. A nova vida derrubou as folhas velhas e vestiu o novo organismo com uma 
nova vestimenta do interior. O poder, a energia e o impulso do Espírito Santo no 
interior produziram um caminho e uma ordem, inimaginável, não intencionado por 
eles, e sempre para a própria surpresa deles. O que estava acontecendo era que 
realmente Cristo estava tomando forma dentro deles, individualmente e 
corporativamente, através de um novo nascimento e crescimento. Os crentes e os 
grupos estavam se tornando uma expressão de Cristo. Aqui, chegamos à natureza 
essencial da vida cristã e da Igreja.  

Para que, na mente de Deus, os cristãos existem?  Para que existe a Igreja?  
Para que existem as igrejas locais? Existe apenas uma resposta. A existência e a 
função são para ser uma expressão de Cristo. Nada mais e nada menos do que isso.  
Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e tudo que vai no meio! Deixemos que 
isto seja o ponto inicial;  deixemos que isto seja a coisa dominante e a realidade em 
TODAS AS COISAS da vida e da obra, e vejamos imediatamente a natureza e a vocação 
da Igreja. Este vasto, incompreensível e celestial sistema, do qual Cristo é a própria 
corporificação, toca cada detalhe da vida, pessoalmente e coletivamente. Mas 
lembre-se de que somente o Espírito Santo vê e sabe como isto é assim; a partir daí, 
como no princípio, tem que  haver  uma total submissão ao senhorio do Espírito 
Santo. Aquilo que a corrente sanguínea é para o corpo humano, a vida Divina é para a 
Igreja, e na Igreja, que é o Seu corpo. O que o sistema nervoso é no campo natural, o 
Espírito Santo é no espiritual. Compreenda todas as funções daqueles dois sistemas no 
natural, e você começa a entender como Deus tem escrito os Seus grandes princípios 
celestiais, primeiro na pessoa de Seu Filho, e então, no Seu Corpo corporificado. 
Como um crente individual é o resultado de uma concepção, de uma formação, de um 
nascimento e coisa parecida, assim, no Novo Testamento, é verdade na igreja local. É 
uma reprodução de Cristo pelo Espírito Santo. O homem não pode fazer, formar, 
produzir, ou estabelecer isto. Nem ninguém pode ‘se unir’, ou ‘se arrolar’ ou se fazer 
membro deste organismo. Primeiro é um embrião, e então uma ‘formação’ de Cristo.   

Assim, toda essa conversa de ‘formar igrejas Neotestamentárias’ é um contra 
senso. O início está num ver a Cristo, e quando dois ou três em um mesmo lugar 
verem a Cristo pelo Espírito Santo, e ‘forem gerados novamente pela Palavra de 
Deus’, aí está o germe de uma igreja.   

Este, então, é o ponto de partida. Porém, quão drástico isto é, na questão de 
reconsideração e redescoberta. (veja ‘NOTA’ introdutória)  Se não sabíamos disso, 
tanto nos tempos do Novo Testamente quanto no mundo de HOJE,  tais igrejas 



existiram, deveríamos estar certos em ver tudo isto tanto como misticismo e 
idealismo;  quanto irreal e impossível; porém é somente quando não tem havido esta 
visão de Cristo, e  quando há um casamento com um sistema meramente tradicional, 
que isto pode ser assim referido.  

Temos que parar de olhar para a Igreja e igrejas, e olhar novamente, por um 
longo tempo e com sinceridade, para Cristo; pois vê-Lo pelo Espírito é ver a Igreja.   

Vamos resumir o que temos dito:   
1. Esta consideração é em resposta aos pedidos de conselho quanto a 

verdadeira natureza da Igreja, e especialmente de igrejas locais.  
2. A abordagem objetiva do Novo Testamento, com vistas a formular a partir 

daí um modelo a ser imitado, copiado, e reproduzido como ‘igrejas do Novo 
Testamento’, está errado. Isto somente leva a uma variedade de conclusões, e, por 
isso, 'denominações'  ou resultados em algo fixo, estático e legalista. Isto, por sua 
vez, leva a rivalidades, suspeitas, medos de ‘furto de ovelhas’ e perda de ‘membros’, 
etc.  

3. A origem da Igreja, e de igrejas, foi uma revelação do Espírito Santo de 
Cristo. Como verdadeiramente falou Jesus: “Aquele que tem me visto, tem visto o 
Pai”, assim verdadeiramente, embora isto não esteja posto numa sentença similar, o 
Novo Testamento ensina que aquele que tem visto a Cristo tem visto a Igreja: pois, 
embora Cristo retenha a Sua personalidade, uma individualidade e uma identidade 
distinta, a Igreja é a expressão corporativa Dele.  

Assim, verdadeiramente, assim como houve um ‘mistério’ quanto a Cristo, nos 
dias de Sua carne, que não podia ser verdadeiramente visto e reconhecido sem uma 
intervenção de Deus, como que dando vista ao cego, a Igreja como o Corpo de Cristo 
requer  uma obra de abertura de olhos por parte do Espírito Santo para um 
conhecimento potente e dinâmico de sua real natureza e vocação.  (Ef.  1:17, etc.).  

O reconhecimento da Igreja é um evento que é de tal caráter revolucionário 
quanto emancipatório de todos os sistemas meramente tradicionais, históricos e 
terrenos:  como vêem os apóstolos e especialmente Paulo.  

4. A Igreja não foi formada por meio de uma conferência, convocação, 
organização, concílio ou plano.   

A Igreja, e da mesma forma as igrejas, NASCERAM. Uma divina semente - a 
verdade a respeito de Jesus, no poder do Espírito Santo - foi depositada. A Palavra e o 
Espírito, juntamente com o espírito vivificado dos crentes, formaram um embrião, e 
isto produziu um organismo. Todo o processo foi biológico, oposto ao mecânico.  "Não 
do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus”.  (Jo. 
1:13). A Igreja, e toda verdadeira igreja, tanto é um nascimento  pela ação do 
Espírito Santo como é qualquer filho verdadeiro de Deus. “Dois ou três” em Cristo é 
um núcleo de igreja local.   

5. A função e a vocação da Igreja, e das igrejas, é trazer Cristo para qualquer 
lugar da terra. O teste é sempre e somente este do ‘se’, e ‘quanto’ Cristo é 
encontrado, e ministrado. Tudo e qualquer coisa que não trouxer verdadeiramente a 
Cristo, ou ministrar o Seu crescimento, não tem lugar na verdadeira Igreja.  EM PROPÓSITO E NATUREZA a Igreja é Cristo, e assim são as igrejas locais - nem mais, nem menos.  

Tendo dito isto, antes de prosseguirmos para o aspecto construtivo desta 
matéria, há dois importantes discriminações e distinções a serem feitas.   

Primeiramente - A Igreja não é co-extensiva ao ‘Cristianismo’.  
O que é chamado de ‘cristianismo’ é uma enorme conglomeração e amontoado 

de contradições. A Igreja não se contradiz consigo mesma, e ela não irá permitir que 
seu nome acolha qualquer contradição. Cristo não está dividido nem é contraditório. 



A coisa que hoje segue pelo nome de ‘cristianismo’ abriga entre esses dois extremos 
quase toda marca e inconsistência concebível. Num extremo possui a marca de um 
liberalismo que nega qualquer verdade fundamental - em relação a pessoa de Cristo, 
a autoridade e a veracidade das Escrituras, a obra redentora da cruz, a ressurreição 
corporal de Cristo, e assim por diante.  Mas tudo isto está incluído no título 
‘cristianismo’. No outro extremo, temos um duro, cruel e fanático legalismo, que 
pode lançar mão da força física e usar armas letais para a sua defesa ou propagação. 
Sabemos, por exemplo, de atuais lutas físicas entre líderes do que seriam chamados 
corpos ‘evangélicos’ (ou ‘fundamentalista’). Isto também está incluído no termo 
‘cristianismo’. Entre os dois extremos há muitas coisas que sustentam um caráter que 
é a mais violenta contradição de Cristo.   

Não, a Igreja não co-existe com esta confusão e babel de línguas. Tudo que se 
refere à Igreja no Novo Testamento mostra que ela é muito diferente disso - EM 
GERAL - é chamado de cristianismo. "Cristão", originalmente, simplesmente 
significava ‘um Cristo’.   É um golpe de mestre do grande maligno e opositor de 
Cristo, por um lado em ter colocado este título, e por outro lado ter confundido a 
Igreja com isso, para que a palavra ‘Igreja’ possa se aplicar a quase tudo; um edifício, 
uma instituição, uma denominação, etc. A Igreja é santa, sagrada, indivisível, 
celestial, e toda de Deus. Não meramente sagrada cerimonialmente, mas sagrada 
intrinsecamente.   

A segunda coisa, de modo a fazer distinção, é que há uma - Diferença entre estar na Igreja e compreender o que isto significa.  
Não é uma diferença essencial, mas uma que pode resultar tanto de uma 

imperfeita apreensão de Cristo, ou de uma instrução inadequada.  O Novo 
Testamento serve para construir uma ponte sobre esta brecha. Isto é, ele se ocupa 
em fazer com que os crentes compreendam para onde eles entraram pela fé em Jesus 
Cristo. Este conhecimento tem se  mostrado ser de grande e vital importância. Seja lá 
o que for o barato e frívolo ensinamento de muitos, que a única necessidade é ser 
‘salvo’ e tudo está ótimo - um ensino que é responsável por não pouco da deplorável 
condição do cristianismo - os apóstolos muito positivamente não agiam assim. Eles 
‘trabalhavam dia e noite’ para que os crentes pudessem conhecer aquilo no qual eles 
haviam entrado. Todos os eternos conselhos a respeito de Cristo e o propósito eterno 
de Deus sobre Cristo estão associados à Igreja. Há muitos e grandes valores na vida da 
Igreja verdadeira, isto é, ligado ao Corpo verdadeiro, e apenas pode haver grande 
perda em não se conhecer ou apreender isso.   

Isto que é chamado de ‘cristianismo’  não é invencível; a Igreja é! O 
‘cristianismo’, assim chamado, não é eterno; a Igreja é!  O ‘cristianismo’ irá ser 
levado ao colapso. As portas do inferno não irão prevalecer contra a Igreja. Alguém 
que fala com conhecimento e autoridade escreveu recentemente: ‘Não é necessário 
possuir o dom específico de profecia para ver o que irá acontecer.  De alguma direção 
a realidade dura irá golpear rapidamente, e milhões que têm se refugiado sob o 
telhado de vidro do popular cristianismo irão se encontrar sem qualquer cobertura: 
então, amargurados e desiludidos, eles irão se voltar furiosos contra o evangelho, a 
Igreja e todo tipo de religião. O cinismo, o materialismo e a incredulidade irão cobrir 
o mundo novamente, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial’. São palavras 
duras, mas são apenas uma outra maneira de dizer o que está profetizado em Hebreus 
12:26,27.  

O apóstolo Paulo dedicou bastante tempo à Ásia, e nunca deixou de anunciar lá 
todo o conselho de Deus (At.s 20:27). Contudo, mais adiante ele registrou a 
substância de sua fervorosa oração a favor dos santos; e aquela oração a respeito de 
que eles haviam sido chamados em Cristo, o contexto mostrando que a Igreja é o 
complemento - "plenitude" – de Cristo, sem a qual Ele de forma alguma é pleno. 



Embora tenha havido, e há, distintos ensinadores da Bíblia que sustentam que nem 
todos os crentes nascidos de novo estão no Corpo de Cristo, não é necessariamente 
apoiando esta visão para ver que o Novo Testamento não apenas ensina, mas  enfatiza 
que é imperativo que todos os crentes nascidos de novo precisam chegar ao ‘pleno 
conhecimento’, e isto se refere a Cristo e a Sua Igreja. Não há nada em todo campo 
de revelação Divina que tenha sofrido tanta fúria e antagonismo de todos os lados por 
parte das forças do mal quanto o conhecimento da verdadeira natureza da Igreja. 
Paulo deixou isto claro no final daquele formidável documento sobre este assunto - ‘A 
Carta aos Efésios’.  Nada tem sofrido tamanha confusão e mau entendimento. Isto é 
significativo, e indica quão importante é, e quão necessário, ter uma compreensão 
correta e verdadeira. Seria quase impossível descrever que tremendo impacto haveria 
sobre este mundo e sobre o reino das trevas se houvesse uma verdadeira percepção e 
expressão da Igreja. Seria um impacto não menos do que aquele do trono de Cristo, 
exaltado ‘muito acima de todas as coisas’.  Está claro que aos crentes que têm as 
suas vidas sobre uma base corporativa há muitos e reais valores, que contrastam com 
a fraqueza, pobreza e perigos de um mero individualismo.   

Nos tempos do Novo Testamento o inferno todo se levantou para impedir que 
as igrejas locais viessem a existir. A implicação da presença dos apóstolos em cada 
cidade foi totalmente reconhecida pelas forças malignas, e eles - os apóstolos -  
tinham que ser expulsos ou mortos. A existência de uma igreja local era um 
testemunho e a corporificação da vitória e da autoridade de Cristo sobre as forças do 
mal. Quando a Igreja  nasceu a partir da aflição, sua vida espiritual precisa ser 
encurtada por todos os meios. Como Moisés nas mãos de Faraó, e Jesus nas mãos de 
Herodes, a criança precisa ser morta. Alguém ou alguns terão que sofrer inicialmente 
(e talvez, como Paulo, novamente) pelas igrejas, que são uma verdadeira 
representação ou corporificação de Cristo. A importância de Cristo em todo lugar é 
muito grande para seguir sem ser desafiada, e nenhuma forma de oposição  deixará 
de ser usada para impedi-lo ou desacreditá-lo.  

Prosseguir ‘alegremente’ e tranquilamente favorável ao mundo não é um 
testemunho espiritual de importância. A contemplação das ‘igrejas do Novo 
Testamento’ deve tomar esses fatos em consideração.   

 
 
 
ATÉ QUE CRISTO SEJA FORMADO EM VÓS 
  
"Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto,  
até que Cristo seja formado em vós". 
Gálatas 4.19. 
  
Quase toda a proposta da vida cristã contemporânea é que você caminhe 

individualmente, e isto é a grande tentação de Satanás. O mundo exige sucesso 
pessoal, individual; homens e mulheres em evidência, e não tem sido diferente no 
cristianismo. 

Paulo escreve esta carta aos gálatas porque eles estavam se apartando do 
evangelho, da boa notícia que é o Cristo Vivo. Eles estavam sendo fascinados a 
abandonarem a liberdade e a graça que chegaram no conhecimento de Cristo Jesus, e 
estavam retornando para os rudimentos fracos e pobres. 

Eles estavam deixando o propósito do chamado de Deus para eles, de viverem e 
crescerem como Corpo de Cristo, para viverem vidas individuais. Eles estavam 
desertando daquele que os chamou à graça de Cristo, para tentarem agradar a Deus 
pela obediência da lei. 



Não há testemunho maior de uma vida individual do que tentar agradar a Deus 
obedecendo a lei. Eu faço, eu não faço, eu posso, eu quero, eu sou. O "EU" é a forma 
mais individual e perversa de desejar servir a Deus. 

Nem mesmo a lei teve esta proposta, quanto mais a Graça! A vida cristã 
individual expressa a própria pessoa, mas a coletiva expressa Cristo. Quando procuro 
crescer individualmente é porque estou buscando reconhecimento pessoal diante de 
Deus e dos homens. 

O propósito de Deus é que cresçamos coletivamente e não individualmente. 
Todo o ensino de Deus é que Cristo cresça e que nós diminuamos (João 3.30). Até que 
Cristo seja formado em vós. Seja tudo em todos. Quando crescemos coletivamente, a 
nossa identidade, ao contrario, é perdida. 

Não é possível expressar a plenitude de Cristo individualmente. Individualmente 
temos o testemunho de cristãos, mas não do Corpo de Cristo. O Corpo é muito maior 
porque expressa a Cristo de muitas formas, na sua multiforme sabedoria (Efésios 
3.10). O seu testemunho neste caso chega até os céus, aos principados e potestades. 

Individualmente podemos expressar uma medida da fé, mas nunca a plenitude 
da fé que é do Filho de Deus: "Porque pela graça que me é dada, digo a cada um 
dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com 
moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um" Romanos 12.3. 

A salvação é individual, mas não o crescimento espiritual. No coração do Pai é 
necessário que todo o Corpo, unido e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a 
justa operação de cada parte, efetue o seu crescimento, para edificação de si mesmo 
em amor (Efésios 4.16). 

O Senhor não deseja um corpo disforme com alguns membros crescidos e outros 
atrofiados. Nem mesmo uma parte do corpo madura e a outra imatura. 

Ainda que alguns se considerem superiores espiritualmente a outros, Deus nunca 
olha para nós individualmente, mas para o seu Filho que é a cabeça e o próprio Corpo. 

Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é 
uma verdade gloriosa. Cristo em mim e em você, mas Deus já vê o Filho formado em 
nós? Já vê que todos chegaram a unidade da fé, e ao pleno conhecimento do Filho de 
Deus? Ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo? 

Não, por certo que não, somente na sua soberania. A sua dor de parto continua 
porque ainda vê muitos cristãos querendo viver as suas vidas individuais diante dEle, e 
não o seu Filho formado em nós. 

Até quando vamos permanecer no sono? Quanto tempo ainda vamos demorar 
para perceber que isto só é possível conhecer com todos os santos? Até quando iremos 
fazer distinção entre nós? Até quando iremos ser grãos de trigo espalhados e não um só 
pão.  

Como o mundo irá crer? Por testemunhos individuais? Por certo que não. Que o 
Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender isto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATURIDADE ESPIRITUAL 
 

T. Austin-Sparks 
  
  
CAPÍTULO 1 - O FUNDAMENTO QUE É COLOCADO 
  Ler: Rm 8.19,29; 1Co 3.1-3; 2Co 3.18; Gal 3.26,27; 4.6,19; Ef 1.5, 18-19; 3.18,19; 4.13; Fp 3.12-14; Cl 1.28; Hb 5.12-14; 6.1 
  
Esta seleção de passagens é suficiente para mostrar que o objetivo dominante 

do Senhor para o Seu povo é o crescimento completo, a medida completa de Cristo. 
Toda carta apostólica tem em vista este objetivo, e cada uma dessas cartas 
apostólicas trata com algum fator relacionado ao crescimento pleno. Se isto é 
verdade, então certamente cabe a nós, como povo do Senhor, ter o Seu objetivo 
diante de nós, e ser encontrado no mesmo espírito que o apóstolo que disse: “… para que eu possa alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Jesus Cristo”. A força 
desta declaração pode não ter chegado aos nossos corações.  

O apóstolo disse numa linguagem clara e precisa que, quando o Senhor Jesus 
lançou mão dele, foi para algo mais do que apenas fazer dele um homem salvo. Foi 
em relação a um objetivo com o qual estava associado a um prêmio, e para isso devia 
haver uma conquista. Ele disse que para ele todas as coisas apenas tinham valor se o 
ajudassem a alcançar aquele objetivo, e absolutamente nada tinha valor se de alguma 
forma contribuísse para aquele fim. Assim deveria ser o povo do Senhor, em todos os 
tempos, plenamente voltado para o propósito para o qual foram alcançados. Em todo 
lugar na Palavra de Deus, Sua vontade para o Seu povo é declarada como sendo este: 
que eles deviam chegar à medida completa, ao pleno crescimento, à medida de 
Cristo. 

  
Um Fato de Grande Significado 
  
A mim me parece que o Novo Testamento presume este crescimento, ao longo 

da linha da expansão, isto é, o acrescentamento à Igreja vem por meio do aumento 
espiritual na Igreja ao longo da linha do crescimento espiritual entre o povo do 
Senhor. Digo, parece ser presumido, pois é uma coisa muito impressionante que o 
Novo Testamento esteja tão amplamente ocupado com isto. O fato de que todas essas 
cartas - cada uma delas - foram endereçadas aos cristãos com um objetivo, o do 
crescimento espiritual, e muitos deles incorporaram a atual palavra ‘pleno 
crescimento’ (freqüentemente traduzido na Versão Autorizada como ‘perfeição’ ou 
‘perfeito’), não significa que a igreja cessou de ser um instrumento de evangelismo. 
Eles prosseguiram com a sua obra em relação aos não salvos, porém, o fato é que 
muito pouco é realmente dito sobre isto, e  o que temos aqui como registro tem tudo 
a ver com o próprio crescimento espiritual da igreja. 

Isto é tremendamente significante, e sua significação é de grande importância 
para o povo do Senhor. Parece que a igreja quase esqueceu disso. Num círculo muito 
considerável há uma grande preocupação com o lado evangelístico da vida e da obra 
da igreja - uma preocupação justa e própria, e jamais deveria ser menos do que isso, 
talvez sempre mais - porém, muito freqüentemente e tão largamente o pano de 
fundo daquela obra é desprezada, principalmente, o ministério da edificação e do 
ensino. O resultado é que a igreja está buscando se mover para fora, a fim de suprir a 
situação do mundo com fontes espirituais inadequadas, e é muito fraco em face das 



dificuldades, e os resultados são de tal caráter que dificilmente são uma expressão do 
real poder de Deus e da plenitude de Cristo. 

É para que você e eu possamos chegar a reconhecer isto que o Senhor colocou 
diante de nós em Sua Palavra uma quantidade esmagadora de evidências e provas de 
que o Seu objetivo principal para os Seus filhos é o crescimento pleno, e que cada 
filho de Deus devesse ter isto sempre diante de si. Deveríamos estar preocupados com 
a maturidade espiritual, e deveríamos dar a ela o seu lugar em nossos corações, em 
nossas considerações, tal qual ela evidentemente ocupa no coração do próprio 
Senhor. Nós nos referimos a fragmentos nas cartas de Paulo, que apóiam esta questão 
do pleno crescimento espiritual, mostrando que esta é a vontade do Senhor para o 
Seu povo. Dissemos que cada uma daquelas cartas apostólicas trata de algum fator 
que está diretamente relacionado com aquele Divino propósito, o pleno crescimento. 
Não iremos tentar percorrer todas as cartas neste momento, mas iremos dar um 
início, na medida em que o Senhor nos capacita. Iremos sentir algo daquilo que Paulo 
sentia quando escreveu essas cartas, ‘... admoestando a todo homem, e ensinando a 
todo homem, para que possamos apresentar todo homem perfeito (crescido 
plenamente, completo) em Cristo.’  

  
Cristo é a Nossa Justiça  
  
Vamos olhar por um instante para a carta aos Romanos neste mesmo sentido. 

Lembramos das palavras que estão no capítulo 8, versos 19 e 29. Esta carta aos 
romanos coloca o fundamento para toda a obra do Senhor em Seu próprio povo, e em 
relação a este fim que Ele tem em vista, e que está governando tudo o que Ele tem 
pra dizer a eles, e para fazer com eles. Esta carta providencia o fundamento sobre o 
qual o Senhor pode seguir adiante com Sua obra, no aperfeiçoamento dos Seus santos. 
Perguntamos: Qual é este fundamento? Sabemos qual é o tema da carta aos Romanos, 
o objetivo para o qual o apóstolo a escreveu. Sabemos que a sua extraordinária 
verdade é aquela da justiça pela fé, ou, como é algumas vezes chamada, justificação 
pela fé. 

Qual, então, é o assunto de tal fé? Nesta carta a fé é colocada como aquilo 
através do qual somos trazidos para o terreno que o Senhor está na ressurreição. Ele 
‘ressuscitou para a nossa justificação’. Cristo na ressurreição providencia a base da 
nossa justificação e justiça. Na morte Ele tratou de toda a injustiça, e 
conseqüentemente de tudo aquilo que estava alienado e separado de Deus, que 
significava condenação, julgamento e morte. Tendo tratado com tudo isto na morte, 
na ressurreição o terreno está limpo de tudo aquilo. Foi tratado o pecado e de todas 
as suas conseqüências, até o fim, e na ressurreição, o caminho de Deus é aberto, e há 
justiça onde havia injustiça, comunhão onde havia alienação, companheirismo onde 
havia distância. Cristo na ressurreição é a base da nossa justiça, e a fé no Senhor 
Jesus é aqui mostrada para ser aquilo pelo qual somos trazidos para o terreno que 
Cristo está: a ressurreição, e, assim, a relação com Deus é estabelecida no Cristo 
Ressurreto, e é estabelecida inabalavelmente. Este é o glorioso assunto deste 
capítulo, como você observa. 

Queremos obter a força total das palavras no final do capítulo 8. Os versos 35 a 
39 devem ser considerados em conjunto com os versos 31 a 34. Agora, você vê que 
esta base inabalável, esta união inseparável, esta vida indestrutível é por causa do 
que o Senhor Jesus realizou em Sua morte e ressurreição, e daquilo que Ele é à mão 
direita de Deus. Penso que pode haver tempos quando ficamos hesitantes em citar 
essas palavras ao final de Romanos 8. Tivemos um pouco de tremor interior quando 
ensaiamos dizer essas palavras e seguintes> ‘...nem a morte, nem a vida...’  
imaginando se estávamos sendo um pouco impertinentes, um pouco ousados; ou ao 



mesmo tempo não poderíamos ser colocados à prova e descobrir que, afinal de 
contas, que o nosso uso das palavras não era diferente da afirmação confiante de 
Pedro - ‘Seguir-te-ei até a morte’ - teríamos dificuldade na declaração. Confesso que 
isto foi verdadeiro quanto a mim, porém hoje estou alegre em dizer que não há 
necessidade de hesitação. Há um fundamento que foi colocado e fixado, inabalável na 
morte e ressurreição do Senhor Jesus. Este fundamento é a expressão do amor de 
Deus em Cristo Jesus para mim; não o meu amor por Ele, não alguma coisa que eu 
tenha feito  ou possa fazer, não é algo que está em mim, ou que eu possa produzir, 
mas é tudo aquilo que Ele é, que Ele fez, que Ele tem dado, e que Ele tem 
estabelecido em Sua própria Pessoa à destra de Deus. 

Isto é amor Divino, e isto foi feito para ser colocado sobre você e sobre mim ‘a 
quem Ele conheceu de antemão...’. Ele fez tudo isso em relação a nós, a coisa está 
terminada, e não há qualquer poder no universo de Deus que possa alterar isto, que 
possa mudá-lo, que possa abalá-lo. É algo que Deus fez. É uma manifestação do Seu 
próprio amor em Cristo, o qual nada na criação pode tocar, e isto está ligado com a 
eleição de Deus. Por isso: ‘Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?’ Este 
capítulo alcança o ponto onde temos colocado fé em Deus neste terreno. Esta fé nos 
traz para o terreno do Cristo Ressuscitado, e isto significa que não há um ser que 
possa  nos acusar. Que posição! 

Você pode encontrar muitas faltas em mim. Eu posso encontrar algumas faltas 
em você. Podemos ver muitas coisas que ainda são nossas imperfeições, porém, você 
não pode me condenar e me separar do fundamento de minha justificação. Você pode 
encontrar todas as faltas que possam ser encontradas, e pode continuar a fazer isto 
para o resto de sua vida, porém, você não pode  abalar o fundamento da minha 
justificação diante de Deus, você não pode tocar aquela posição de minha experiência 
com Ele. O sangue de Jesus Cristo estabeleceu e ratificou isto para sempre. Se você 
puder remover Jesus Cristo de Seu lugar à destra de Deus, então você pode destruir o 
fundamento da minha salvação, da minha justificação, mas você não pode fazer isto. 
Está fixado no Céu, Nele. 

  
Estar Firmemente Arraigado No Fundamento Essencial para o Pleno 

Crescimento 
  
O Senhor coloca isto como nosso fundamento. É uma garantia que é nossa 

através da fé pela graça de Deus. Esta é a mensagem da carta aos Romanos. A graça 
de Deus para nós em Jesus Cristo provê tal fundamento que ninguém pode nos acusar, 
ninguém pode nos condenar. Não há qualquer poder neste universo que possa causar 
distúrbio naquilo que Deus fez para nós em Cristo. A Palavra nos diz para assumirmos 
o nosso lugar em fé em relação a isto. Não diga: ‘Oh, as provas, as dificuldades, as 
adversidades, os sofrimentos; a vida, a morte, os principados, e todas essas coisas! 

Elas realmente fazem tal diferença para nós. Elas vêm sobre nós. Elas nos 
afetam, e nos perturbam, e chegamos a sentir que não amamos tanto ao Senhor como 
O amávamos antes, que não estamos mais em comunhão com o Senhor como uma vez 
já estivemos, e sentimos que as coisas mudaram. Mas isso não é verdade. Você e eu 
devemos chegar confiantemente ao lugar onde reconhecemos que Deus não muda, é 
sem variação, e que na obra de sua Cruz a nossa salvação não irá se mover um 
milímetro; ela está tão firme quanto o Seu trono. 

A nossa salvação descansa neste fundamento, e a fé deve se agarrar a isto. 
Então, somos capazes de dizer: ‘Se Deus é por nós...’ e Ele é por nós desta forma. 
Oh, a maravilha daquela palavra, ‘...Deus...por nós!’ Ele entregou o Seu Filho por 
nós, e com Ele nos deu todas as coisas. Através da Sua Cruz Ele nos justificou de todos 
os nossos pecados, nossas iniqüidades, e em Seu Filho Ele nos vê sem pecado, 



perfeitos! Ele diz: Agora, se tão somente você deixar a sua fé descansar nisto, e não 
se mover da sua fé para o seu próprio fundamento do que você é em si mesmo, mas 
permanecer firme, o poder de Satanás é destruído em sua vida, e não há nada neste 
universo que possa impedir você de alcançar o Meu objetivo. 

Nada que se levante, seja a vida, ou seja, a morte, ou as coisas presentes, ou 
as coisas futuras, ou a altura, ou a profundidade, ou sejam os principados, ou 
qualquer outra criatura - nada neste universo pode impedir você de alcançar o Meu 
objetivo, se você mantiver os seus pés neste fundamento pela fé. Isto é um 
fundamento para Deus, e Ele jamais poderá nos levar para algum lugar até que 
tenhamos chegado à esta posição. 

Você sabe quão verdade isto é, que, se houver alguma questão, alguma 
incerteza, alguma variação em qualquer um de nós em algum momento, nós 
estagnamos, e Deus para, o Espírito de Deus não pode seguir em frente. Enquanto 
cremos em Deus Ele prossegue, não importa com o que Ele precise lidar. Isto equivale 
a dizer o seguinte: Nós iremos crer em Deus ou não? Se não, então podemos 
abandonar tudo, pois tudo depende disso, se vamos crer em Deus. 

Agora aí está o fundamento para a fé. O crescimento pleno repousa sobre este 
fundamento. Você não faz nenhum progresso em direção ao propósito de Deus até 
que o fundamento seja colocado. É importante permanecermos sobre o firme 
fundamento de Deus. Vamos buscar alcançar esta posição. É uma palavra para 
crentes, e mais do que nunca uma palavra para hoje, que possamos chegar ao lugar 
onde reconheçamos  que Deus é totalmente isento de variação. Naturalmente, há 
algumas pessoas que não variam muito, mas há outras que conhecem todas as 
variações de sua vida natural; as variações dos sentimentos, as variações dos 
pensamentos, as variações que chegam através das circunstâncias ao redor deles. 

Encontramos a nós mesmos grandemente influenciados pela maneira como 
somos fisicamente, ou pelas circunstâncias, ou por qualquer outro motivo; em 
variação de humor, em diferentes estados, pela forma como pensamos 
espiritualmente. Variamos, algumas vezes de dia para dia, senão de hora para hora. 
Deus não é assim. A obra de Deus não é assim. O que Deus realizou em Seu Filho por 
meio da Cruz e da ressurreição não é objeto de influências de mudança; ela 
permanece, ela está firme. Deus tomou esta atitude. Ele não varia. Se tão somente 
voltássemos e reconhecêssemos que Deus é um Deus de graça infinita, que a graça foi 
demonstrada até ao extremo, e ela é imutável! Se a deixarmos, isto não faz nenhuma 
diferença para ela. Ela é a mesma. Nós voltamos e encontramos Deus simplesmente lá 
onde O deixamos. Ele não se moveu nem um pouquinho. 

Isto não é dito para justificar a fraqueza, mas para nos trazer a certa posição 
estabelecida em relação à graça de Deus. Tudo é por meio de Sua graça, por causa de 
Sua graça, o amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se nos 
mantivermos aí, Deus pode prosseguir com a Sua obra. Pleno crescimento? Sim, 
quando você fundamentalmente crê em Deus, quando você confia em Deus, e quando 
a sua confiança está no fundamento daquela perfeita justificação que Ele tem dado, 
todos os obstáculos no caminho de Seu pleno propósito são removidos. A carta aos 
romanos fala disso. O fundamento é colocado em fé para todo propósito de Deus, e, 
após isto, você se move em direção ao edifício. As outras cartas têm a ver com os 
fatores do crescimento pleno quando o fundamento é colocado.  

  
CAPÍTULO 2 - ESPIRITUALIDADE 
  Leitura: 1 Coríntios 2  
Passamos agora para a primeira carta aos Coríntios, e você irá notar que o 

ponto na carta, marcado pelo capítulo 3, começa com a definida afirmação de que o 



problema em Corinto, o inclusivo problema, era a imaturidade espiritual. Eles eram 
crianças, quando já era tempo de eles terem deixado a infância. Este era o problema 
em Corinto. 

  
O Homem de Deus Formado Espiritualmente 
  
Assim, toda a carta trata das causas da tão atrasada maturidade, e daquilo que 

é o fator básico para tais pessoas com relação ao crescimento espiritual. Podemos 
desde já dizer que fator é esse. Ele é a chave para toda esta carta: a 
‘espiritualidade’. Sendo a chave para esta carta, é, portanto, em todas essas 
circunstâncias, a chave para o crescimento pleno. A espiritualidade é, naturalmente, 
colocada em contraste com a carnalidade. A espiritualidade é essencial para o pleno 
crescimento. O segundo capítulo está repleto tanto do fato quanto da necessidade. Se 
perguntarmos o que é espiritualidade, este capítulo irá responder dizendo para nós 
que ela é uma vida completamente governada, ensinada, iluminada e conduzida pelo 
Espírito Santo. 

É justamente aí onde precisamos reconhecer uma diferença. Aqui não é uma 
questão do Espírito Santo, como uma pessoa objetiva, ou como poder, vindo e, por 
assim dizer, colocar a Sua mão sobre nós e nos dizer coisas e nos fazer virar, e nos dar 
a direção. O que o apóstolo claramente mostra nesta parte de sua carta é que é o 
tipo de pessoa que somos. Ele fala neste capítulo de dois tipos de pessoas, um que ele 
chama de natural, ou homem almático, e o outro é o homem espiritual; um, o homem 
que é governado em todo modo por sua própria alma, o outro que é governado pelo 
Espírito Santo através do seu espírito, e por isso, torna-se um homem espiritual, em 
contraste com o homem almático. 

Assim que, o homem espiritual aqui é um tipo de pessoa, e este tipo de pessoa 
possui particulares e peculiares tipos de capacidades, poderes, habilidades. Ele possui 
faculdades que não são possuídas pelo outro tipo de homem, o homem almático, o 
homem natural; ele é, por isso, suprido com capacidades as quais levam você para 
muito além da escala do homem natural, em compreensão, em conhecimento, em 
entendimento, e também em realização. 

Este ponto deve ficar muito claro, porque certas pessoas têm um tipo de 
mentalidade que para alguém ser totalmente governado pelo Espírito significa que o 
Espírito Santo de alguma maneira faz toda a mudança de direção, governando e 
dirigindo quase que objetivamente, como que do lado de fora. O homem espiritual 
não é aqui representado como estando nesta posição, absolutamente, mas pelo 
contrário, como tendo sido constituído um tipo de ser no qual o Espírito Santo está. 
Ele é constituído um homem espiritual de inteligência espiritual, que é capaz, pelas 
faculdades e dotações espirituais, a fim de chegar a um maravilhoso conhecimento do 
próprio Deus, a uma comunhão com o próprio Deus. Isto é espiritualidade, e este é o 
âmago do pleno crescimento. 

É maravilhoso como a ordem cronológica dessas cartas é inteiramente disposta 
em favor da ordem espiritual. Em Romanos você tem o fundamento da justiça pela fé; 
então vem 1 Coríntios, e é como se você fosse direto para o coração da Pessoa em 
questão, e O colocasse numa posição, você começa a constituir algo Nele, a fim de 
edificar Nele. De modo que você descobre que é uma questão agora de ter sido 
colocado em Cristo pela fé; Cristo está em você, e este é o começo de tudo, e é para 
Cristo ser plenamente formado. E este é o significado de espiritualidade. 

Isto é visto nesta carta, e do contrário, aquela carnalidade é uma marca de 
imaturidade, e, mais do que isto, é um impedimento para o progresso espiritual. Com 
isto você caminha através da carta e vê as muitas marcas da carnalidade, as quais são 



as marcas da imaturidade. Podemos anotar algumas delas, e isto irá nos ajudar a 
chegar a um entendimento do que a espiritualidade é realmente. 

  
Seis Marcas Da Carnalidade, Visto Em 1 Coríntios 
  
1) Inclinando-se para a sabedoria natural  
Aqui nos capítulos 1 e 2 especialmente, você vê que a carnalidade é uma 

inclinação para aquilo que é natural, sendo governada pelo que é natural, aquilo que 
é de valor segundo a própria estimativa natural do homem. Esses coríntios 
evidentemente tinham uma grande admiração pela sabedoria humana. Eles estavam 
em um centro da sabedoria humana, e a vida nacional deles era muito marcada por 
esta admiração de homens. Eles estavam naturalmente muito ocupados em buscas 
filosóficas e especulações, de modo que isto era parte da própria natureza deles. 

Era peculiar aos coríntios estar sempre se inclinando na direção da 
superioridade da sabedoria humana, e os cristãos de Corinto estavam evidentemente 
cedendo a esse tipo de coisa. Nós ainda somos grandemente influenciados pela força, 
pelo poder da sabedoria humana - e, naturalmente, isto carrega poder consigo! Para 
os coríntios, conhecimento era poder. Esta era a filosofia de vida deles. Quanto mais 
conhecimento humano você possui, mais você alcança uma posição de ascendência 
nesta vida. É algo que coloca você numa posição de vantagem. O conhecimento 
humano é uma base de vantagem real para o sucesso neste mundo. 

O apóstolo dá alguns golpes bastante duros nessa coisa natural, e ao mesmo 
tempo carnal. É algo natural, porém, quando entra na vida de um crente, ela é uma 
coisa carnal. O carnal é algo mais real do que o natural. Nós somos aquilo que somos 
por natureza, mas quando você começa a adotar aquilo que somos por natureza no 
campo daquilo que somos por graça, e faz algo de natural no terreno na graça, então 
você se torna carnal: e isto é mal. Assim, esses dois capítulos estão amplamente 
ocupados com um tremendo descortinar da absoluta tolice daquilo que esses crentes 
estavam glorificando, e a absoluta fraqueza daquilo, absolutamente. Conhecimento? 
Poder? Obter vantagem neste mundo? Muito bem! O mundo em sua sabedoria, e na 
sabedoria que ele chama de seu poder, crucificou o Senhor da glória. O que você 
pensa disso? Eles fizeram isto cegamente. Isto é ignorância! 

Não vamos seguir esta linha. Nós a indicamos porque ela nos mostra um estado 
de mente. Era a apreciação de valores de acordo com os padrões naturais e 
mundanos, e eles foram influenciados por isto, e isto para eles foi carnalidade, e, 
portanto, imaturidade. Foi um impedimento ao crescimento espiritual deles. Agora, à 
exceção da coisa em si, o princípio é este, que uma inclinação para o que é natural, 
e, assim se inclinando para aquilo, fazendo dele um fator em nossas vidas como filhos 
de Deus, é uma marca da infância espiritual, infantilidade, imaturidade; porém, além 
disso, é um impedimento real para tudo mais. 

Você pode dizer que não é necessário enfatizar isto entre o povo de Deus hoje, 
mas eu não estou certo disso. Você sabe, tão bem quanto eu, que isto é uma das 
faltas do coração humano em princípio. Podemos estar perfeitamente convencidos 
que os coríntios estavam todos errados, e que Paulo estava perfeitamente correto, 
que foi uma completa tolice para este mundo sábio crucificar o Senhor Jesus, uma 
idéia completamente falsa de conhecimento, de força: bem, podemos estar bastante 
convencidos disto, e pode ser que não caiamos completamente desta maneira, 
porém, em princípio isto é encontrado em todos nós. 

Há uma tremenda tentativa de se conquistar um caminho para o Evangelho, 
para Cristo, para a vida cristã por meio de ser até mesmo como o mundo em alguma 
maneira. Um homem jovem, por exemplo, pensa que se ele tiver algum treino 
esportivo, e suas realizações no mundo esportivo forem conhecidas, que ele pode usar 



isto como vantagem para ganhar pessoas para Cristo. Assim ele age, e  ele assim o faz 
para ganhar o respeito, a estima, a atenção das pessoas, e, de certa forma, ele está o 
tempo todo indo para o campo deles, pensando que irá ganhar convertidos desta 
forma. 

É esta mesma coisa em princípio. Se os homens puderem ser vencidos apenas 
ao longo desta linha, não vale apenas ganhá-los; você não irá conseguir a coisa certa. 
O único terreno sobre o qual um homem pode ser realmente salvo é sobre o terreno 
da necessidade do seu próprio coração, e reconhecida por ele, que ele virá a Cristo 
como uma questão de vida e de morte. Se ele tiver que ser ganho por meio de você 
colocar alguma coisa que faça um apelo a ele em seu próprio terreno, haverá uma 
permanente fraqueza em sua vida cristã. Sejamos cuidadosos no sentido de que até 
mesmo em nossa impaciência não façamos nenhuma concessão, não entremos no 
terreno natural, o que para nós seria pura carnalidade. Esta é a experiência dos 
coríntios; não vão além da infância, os padrões dos homens, o valor mundano das 
coisas; sabedoria, e poder, e coisas semelhantes. 

Esta foi a primeira coisa em toda esta questão de espiritualidade. 
Espiritualidade não tem nada a ver com isto. O que Paulo realmente quer dizer? O 
que ele diz, em efeito? Ele diz: Afinal de contas, vocês podem ir aos homens, com 
toda a sabedoria mundana de vocês, e tentar ganhá-los para Cristo, porém, o homem 
natural não pode compreender as coisas do espírito de Deus; ele trabalha sob uma 
proibição absoluta. Antes de o homem poder entender as coisas do Espírito de Deus, 
ele tem que nascer de novo, e ser um homem espiritual bem no início de sua nova 
vida. 

Ele deve possuir algo que nenhum homem fora de Cristo possui. Você está 
numa posição sem esperança caso tente entrar em seu terreno: ‘nós recebemos não o 
espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus; para que pudéssemos 
conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.’ (1 Co 2.12). Esses coríntios 
tinham o espírito do mundo, e estavam tentando ser cristãos com o espírito do 
mundo; por isso eles eram limitados em sua compreensão, em seu entendimento, e 
permaneceram como bebês que jamais tinham chegado a qualquer tipo de 
conhecimento pessoal. Tudo o que tinham era aquilo que lhes havia sido dito. 

  2) Preferência  nas  áreas naturais  
A próxima fase desta carnalidade é vista no capítulo 3 e capítulo 4. Lá você 

tem preferência em áreas naturais. Esta é outra fase, ou forma, da inclinação na 
direção daquilo que é natural. Uns dizem: Eu sou de Paulo; outros dizem: Eu sou de 
Apolo; e outros dizem: Eu sou de Pedro; e outros dizem: Eu sou de Cristo. O apóstolo 
lida drasticamente com isto nesses dois capítulos. A carnalidade é colocada como este 
tipo de coisa onde você se inclina na direção de suas preferências entre os homens, 
entre ensinamentos. Eu gosto de Paulo como homem! Eu gosto de Apolo como 
homem! Eu gosto da linha de ensino de Paulo! Eu gosto da eloqüência de Apolo! Eu 
gosto da linha de Pedro! Aqueles cristãos estavam, de acordo com as suas 
preferências naturais, seletividade nas áreas naturais, dividindo os servos do Senhor e 
o Corpo do Senhor. 

Quem será corajoso o suficiente para dizer que ele mesmo nunca caiu nesta 
falha? É muito natural ter tais preferências. Isto geralmente significa que temos que 
colocar algo pra morrer dentro de nós a fim de ouvir algumas pessoas, a fim de ter 
alguma coisa a ver com elas. Temos que lidar com nós mesmos e dizer: Eu devo 
descobrir se não há alguma coisa lá que é do Senhor, e fechar por enquanto os meus 
olhos para aquelas outras coisas que ofende. É muito natural dizer: Eu gosto desta e 
desta forma, e eu iria a qualquer lugar para ouvir isso e mais isso, porém, quanto a 
aquele homem, eu não posso caminhar com ele absolutamente. Isto é carnalidade. 



‘Pois havendo entre vós invejas e ciúmes, não sois porventura carnais? E não 
caminhais segundo os homens? Pois quando alguém diz: Eu sou...’ - Oh, nós não 
precisamos ir mais adiante! Este é o coração da questão, ‘ EU’. 

Deve ser ‘Não eu, mas Cristo’. Há alguma coisa aqui nesses homens? É isto que 
devemos procurar. O vaso pode me incomodar, pode algumas vezes dar-me maus 
momentos, porem minhas inclinações naturais não são importantes em tais questões, 
absolutamente; isto para mim é carnalidade. Isto é normal para algumas pessoas que 
não professam ser do Senhor, mas para mim é carnalidade, é trazer alguma coisa do 
natural para o campo espiritual, e fazer dela a coisa dominante. Espiritualidade 
significa que eu estou em busca daquilo que é de Cristo, não importa em qual vaso 
ele seja trazido a mim. Novamente é claramente visto na Palavra de Deus que, não 
tivessem os homens considerados os meios pelos quais Deus foi a eles, teriam eles 
perdido a benção, e alguns chegaram perigosamente perto disso, e alguns perderam a 
perderam. 

Israel perdeu a benção por causa desta mesma razão. Eles se escandalizaram 
com o Homem Jesus Cristo. ‘Não é este o carpinteiro?...’ Tivesse Ele sido algum 
glorioso potentado do Céu eles teriam recebido a mensagem! Vamos tomar cuidado. 
Deus nos prova muitas vezes em relação à realidade do nosso coração, para ver se 
estamos firmados Nele, trazendo-nos uma grande benção embrulhada num pacote 
bastante inaceitável. 

Espiritualidade é o contrário de se inclinar para as seleções naturais, gostos e 
desgostos. Se você e eu desejamos prosseguir para o pleno crescimento, esta é uma 
das coisas que tem que ser reconhecida e com a qual precisamos lidar. É 
simplesmente um caso de colocar de lado nossa vida natural nos interesses 
espirituais. Tal como uma oportunidade que nos é dada no dia a dia. A espiritualidade 
é determinada por meio de até onde estamos dispostos a ser conduzidos. 

  3) Falta de Sensibilidade Moral  
Passamos para o capítulo 5. É um capítulo terrível. A carnalidade é aqui 

mostrada a nós numa deficiência de sensibilidade moral. Não vamos nos ater a isso, 
contudo não devemos ignorá-lo. A espiritualidade deve resultar numa sensibilidade 
moral numa forma tal que haja uma poderosa reação em nós contra essas tendências 
do natural que estão lá em baixo no sentido moral. 

Não estamos falando sobre não ser tentado. Todos são tentados. O simples fato 
de que carregamos conosco uma natureza que não está completamente expurgada 
das raízes e fibras do pecado e da queda, constitui um terreno no qual a tentação 
vem à nós. Não há pecado na tentação. Algumas vezes pode haver alguma fraqueza; 
podemos estar mais abertos por várias motivos à fraqueza mais do que em outras 
ocasiões, porém o ponto é este, que a espiritualidade representa em nós uma revolta 
e uma reação que, na presença da fraqueza moral, ela se opõe, reage contra aquilo. 

Esta é a obra do Espírito Santo em nós, fazendo-nos espirituais. Em Corinto não 
havia apenas aquela pessoa que defraudou (não vamos julgar ninguém), mas o que o 
apóstolo estava preocupado a respeito era que na assembléia não havia sensibilidade 
suficiente para lidar com aquilo, e ele tinha que escrever a eles uma carta forte, a 
fim de trazê-los para terrenos morais, para purificar a assembléia. 

Eles realmente não o fizeram até que Paulo praticamente os fez fazê-lo. Havia 
uma baixa e inadequada sensibilidade sobre a assembléia; não havia uma medida 
suficiente de espiritualidade para reagir violentamente contra aquilo, e dizer: 
Estamos impuros, devemos expurgar isto; devemos nos purificar; devemos ficar diante 
de Deus sem julgamento nesta questão. Eles não fizeram isto; eles o toleraram, 
permitiram que aquilo continuasse. 



Não estamos aplicando isto em nenhuma assembléia no momento, porém, 
apenas estamos dizendo que espiritualidade significa uma forte reação contra o 
encorajamento de alguma coisa impura. Eu não sei quão necessário possa ser dizer 
uma coisa como esta. Há várias formas de baixo senso moral, mas numa pessoa 
espiritual, numa assembléia espiritual, haverá algo que reage contra aquilo, na 
conversa, em movimento de qualquer tipo. A espiritualidade levanta para um nível 
mais alto. Aquilo, novamente, então, é carnalidade, e nenhum indivíduo ou 
assembléia do Senhor poderá crescer até a plenitude de Cristo sem esta sensibilidade 
espiritual que se sente mal na presença de qualquer perda moral. 

  4) Um Espírito de Dissensão 
Não iremos nos estender sobre este assunto, mas observamos que Paulo, no 

capítulo 6, faz referência a este tipo de carnalidade que se revela a si mesma 
cometendo uma injustiça a alguém, e, então, tentando obter o direito alheio por 
meio de um tribunal humano. Ele começa falando de litígio no verso 1, porém deixa 
isto para trás e prossegue, e diz que essas pessoas estão roubando umas as outras. 
Qualquer tipo de litígio perante o mundo, ou na igreja, tem que ser sanado livrando-
se desta injustiça de um para com o outro. Que baixo nível entre o povo do Senhor é 
revelado quando um rouba o outro. 

Há mais de uma forma de se roubar o povo do Senhor, mas é o princípio que 
está em vista, a falta em se reconhecer os direitos dos filhos do Senhor. Se é errado 
para um filho de Deus defender os seus direitos, e de lutar por eles, é igualmente 
errado que os direitos do povo do Senhor sejam ignorados ou roubados. Há uma honra 
de um para com o outro, e aquilo de que Paulo fala em outro lugar, uma busca pelo o 
que é do outro, e não pelas suas próprias coisas; isto é, levar em consideração que os 
outros também têm direito de serem honrados, de serem respeitados. Parece que o 
espírito aqui em Corinto era aquele de indivíduos buscando levar vantagem, até 
mesmo à custa de outro irmão. É o espírito da coisa que é o problema por detrás de 
tudo. Espiritualidade seria justamente o contrário disto, que até mesmo se alguém 
estivesse errado, a pessoa não iria brigar por seus direitos, especialmente perante o 
mundo. Espiritualidade significaria, numa assembléia ou entre o povo do Senhor, e da 
parte de cada indivíduo, um mútuo reconhecimento e ter em honra porque - como 
Paulo fala - somos membros uns dos outros, membros do Corpo. 

Eu gosto da sabedoria do Espírito Santo através de Seu servo Paulo, como toda 
esta questão é conduzida para o capítulo 12. Apenas imagine um membro do Corpo de 
Cristo recorrer à lei contra outro membro do mesmo Corpo! Que sentido haveria em 
uma mão lutar contra a outra mão, ou em meu punho atacar outra parte do meu 
corpo? Esta é, talvez, uma maneira grosseira de colocar a coisa, porém Paulo agora 
coloca a questão desta maneira e diz: Vocês são todos membros de um só Corpo, 
vocês são todos interdependentes, você não pode agir sem o outro, e aquele membro 
que recorre à lei não está fazendo outra coisa senão roubando a si mesmo. 

É muita tolice, sem sentido, muita fraqueza! Todas essas coisas são evidências 
de um nível pobre de vida espiritual. A espiritualidade irá se mostrar em se 
reconhecer o valor de cada membro, e não em causar mal a ele, respeitando e 
honrando aquele membro, por causa da necessidade dele. Nós precisamos uns dos 
outros, e, portanto, é a mais completa infantilidade, num sentido espiritual, estar em 
discórdia com o outro. A espiritualidade jamais irá tolerar isto. Se agirmos 
conscientemente desta maneira, nossa atitude em relação a outro filho de Deus 
voltará sobre nós mesmos, e se tornará nossa atitude para com nós mesmos. É assim 
que Deus ordena, porque o Espírito Santo é o Espírito que governa e dá equilíbrio a 
todo o Corpo. 



Penso que não há área na qual as leis de Deus operem mais imediata e 
diretamente do que no Corpo de Cristo. ‘Aquele que semeia na carne, da carne 
colherá corrupção; porém, aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida 
eterna’. ‘Aquilo que o homem semear, isto também ceifará’. Dentro da Igreja de 
Deus, essas leis operam de maneira imediata e direta. A espiritualidade leva tudo isto 
em consideração e diz: Não vou prejudicar o meu próprio crescimento espiritual 
fazendo mal a outro membro de Cristo; não vou perder aquilo que Deus tem para 
mim, falhando em reconhecer que o outro também deve ser ajudado em relação ao 
que Deus tem para ele. 

  
5) Falhar em discernir o corpo  
Nos capítulos 10 e 11 encontramos a falta de discernimento do Corpo do 

Senhor. Está tudo envolvido na longa discussão de coisas oferecidas a ídolos, e aquele 
ponto onde uma coisa termina e começa a outra. A Mesa do Senhor nos dias 
apostólicos não era como a nossa Mesa do Senhor. Nós nos reunimos para a Mesa do 
Senhor e há uma coisa muito distinta; não há engano quanto ao que ela representa. 
Nos tempos apostólicos eles tomavam as suas refeições juntos, e, num certo momento 
da refeição, eles paravam e adoravam, e, para este propósito, tomavam da mesma 
refeição que estavam comendo e bebendo; eles transformavam a refeição ordinária 
em uma adoração corporativa do Senhor. O apóstolo aqui diz: ‘Vocês podem entrar 
famintos à refeição, e sentar e comer apetitosamente, sem esperar uns pelos outros, 
e, em assim fazendo, confundirem as coisas e fazer com que aquilo que representa o 
Corpo de Cristo e o Sangue do Senhor se transforme numa festa de satisfação de seus 
próprios apetites. Nós não estamos na mesma posição para cair na mesma armadilha, 
porém, há um princípio ligado a isto sobre o qual o Senhor, através dos Seus 
apóstolos, põe o Seu dedo. 

Coisas terríveis resultaram disso na igreja de Corinto: por esta causa muitos 
estão doentes, e alguns já dormem. Havia este outro elemento, como observamos, 
que  grande parte do que eles estavam comendo e bebendo na forma ordinária já 
tinha sido oferecido a ídolos nos templos, e eles não estavam discernindo. Porém, o 
princípio básico é o seguinte, que aquele pão e aquele cálice falam de duas coisas. 
Primeiro, eles falam da aliança com o Senhor, na qual tudo em nossas vidas é para o 
Senhor, e na qual o Senhor é tudo para nós; nós saímos, e o Senhor entrou, e para nós 
Cristo é o centro da esfera, o único objetivo das nossas vidas. 

Esses dois elementos também falam do seguinte: Que o Corpo de Cristo, a 
Igreja, ocupou o seu lugar em nossos interesses como aquele que o amor de Cristo 
está colocado, até mesmo na morte. ‘Cristo amou a Igreja, e Se entregou a Si mesmo 
por ela’. É a Igreja de Deus, que Ele comprou com Seu próprio sangue’. Novamente, 
está escrito: ‘Maridos, amem as suas esposas, como Cristo também amou a Igreja, e 
Se entregou a Si mesmo por ela; para santificá-la, tendo-a lavado por meio da água 
pela palavra, para apresentá-la a Si mesmo como Igreja gloriosa, sem mancha ou 
rugas, nem qualquer outra coisa...’ 

A atitude dos crentes em relação a Igreja deve ser a mesma atitude de Cristo. 
Espiritualmente é isto que, por um lado, dá a Cristo o Seu lugar sobre tudo que é 
pessoal, e nos capacita a subordinar todo aos interesses Dele. Havia uma falha nesse 
sentido em Corinto, e uma inclinação à gratificação pessoal, ao invés de se gloriar no 
Senhor. Espiritualidade é justamente o contrário disso, e assim, espiritualidade é uma 
marca de crescimento. Nós jamais chegaremos ao pleno crescimento se estivermos 
governados por nossos apetites naturais. 

Então, por outro lado, espiritualidade é marcada pelo amor a todo o povo do 
Senhor. Em Corinto, novamente, havia falha em se reconhecer o amor de Cristo por 
Sua igreja. A atitude deles de uns para com os outros era, portanto, tudo menos 



aquela atitude de Cristo pelos Seus, e assim, eles não discerniam o Corpo, como 
representado à Mesa do Senhor. Paulo diz: ‘O pão que partimos não é a nossa 
comunhão no Corpo de Cristo? Visto que nós, embora sejamos muitos, somos um só 
pão, um só corpo: pois todos nós participamos de um único pão’. A Mesa do Senhor é 
o Corpo em representação. Devemos reconhecer que o objeto do amor de Cristo é a 
Sua Igreja, e ter o mesmo amor pelos Seus filhos, como Ele teve. Vamos colocar de 
uma maneira mais simples. Uma vida espiritual verdadeiramente grande é marcada 
por uma grande devoção pelo povo do Senhor, pelo Corpo de Cristo, em oposição à 
uma medida indevida de individualismo. 

  
6) O desejo de dons espirituais para fins pessoais  
A última marca da carnalidade que iremos observar é aquela que é mencionado 

no capítulo 12, em relação aos dons espirituais. É estranho que que este assunto 
devesse aparecer no campo da carnalidade e imaturidade espiritual, contudo ele 
assim o faz. Não entendo como podemos nos desviar do fato, se honestamente lermos 
este capítulo, que o apóstolo estava tratando desta mesma questão dos dons 
espirituais do mesmo ponto de vista que estava tratando outras coisas em Corinto. 
Qual era o problema? É um que talvez pensamos que não precisamos temer. A 
primeira parte do capítulo 12 indica onde estava o problema. Não podemos nos ater 
aos versos 1-3, para considerá-los em detalhe, porém, há muito lá que deveríamos 
considerar, para o nosso próprio bem. 

Julgando apenas pela aparência: esses coríntios, antes de terem eles ido para o 
Senhor, eram pagãos a ponto de estarem ocupados com espiritismo, e, no espiritismo 
(geralmente dito ‘espiritualismo’) há um definido sistema de imitação da atividade do 
Espírito Santo. O espiritismo, como conhecemos hoje, pode produzir o falar em 
línguas, e todas as outras coisas, tais como poderes, milagres, e assim por diante. 

Todo o sistema aqui é imitado no espiritismo. Creio que o espiritismo irá ser o 
grande aliado do Anticristo, o imitador de Cristo, e do Espírito Santo, e por isso 
muitos serão enganados. O paganismo desses coríntios é visto por eles serem levados 
para os ídolos mudos, e, associado à adoração de ídolos, havia manifestações 
espirituais, e eles ficavam sob um ‘falso espírito santo’ (se é que podemos usar este 
termo). O grego é notável aí,  e está perfeitamente em conformidade com a idéia de 
vir sob um poder espiritual, de modo que você age e fala como que debaixo de um 
controle. O apóstolo está aqui usando isto em relação às pessoas que estão sob o 
controle de um poder. Se você está sob o controle de um espírito mal, você não irá 
dizer: ‘Jesus é o Senhor’. O espírito maligno não irá dizer isto. 

A questão é a seguinte, que não havia entre essas pessoas em Corinto uma 
distinção clara entre espiritismo e o Espírito Santo. Aqui você chega ao cerne do 
problema. Eles tinham estado na coisa falsa, e agora chegaram a algo verdadeiro, e 
não estavam distinguindo. Por que eles não estavam distinguindo? Porque eles 
estavam muito preocupados com experiências, manifestações, demonstrações, 
sensações, com aquilo que é evidência aparente de algo. Isto é um perigo. O perigo é 
o de ter necessidade de uma experiência, de uma prova, de uma sensação. Isto é 
carnalidade, e você irá confundir o Espírito Santo com espiritismo caso não seja 
cuidadoso ao longo desta linha, e multidões estão fazendo isto. O Diabo está 
conseguindo a sua vantagem nesta direção em muitas pessoas. Elas pensam que é o 
Espírito Santo quando é uma coisa falsa, simplesmente porque elas desejam algo. É 
por isto que o apóstolo aborda tão firmemente esta questão. Ele diz em efeito: 
‘Sejam cuidadosos; não coloquem as coisas em seus lugares errados; não dêem 
importância a coisas que não são tão importantes como vocês pensam. Falar em 
línguas não é tão importante como vocês querem que seja. É um dos menores dons.’ 



Você entende a questão? Você tem que reconhecer o significado desses três 
primeiros versos no capítulo 12. Foi deficiência em distinguir entre o verdadeiro 
Espírito Santo e o falso. 

Então, quanto ao resto do capítulo, vemos a partir do verso 12 ao verso 27 que 
eles não estavam reconhecendo a relação dos dons. Esta é a proteção, reconhecer 
isto. Há os dons reais, verdadeiros, do Espírito Santo; não iremos desprezá-los por 
causa dos falsos dons. Ao mesmo tempo temos que ter equilíbrio, temos que ter 
compreensão espiritual, sabedoria espiritual sobre este assunto. Os coríntios estavam 
tomando as coisas como pessoais, numa forma destituída, individual, e fazendo algo 
deles, porque aquilo era uma experiência maravilhosa: e com eles tudo terminava aí. 
Por que Paulo escreveu toda esta seção sobre o Corpo de Cristo, e por que ele entrou 
neste assunto tão vividamente? ‘Há diversidade de dons, PORÉM (agora vem a 
correção - todo mundo está se gloriando naquela fase da diversidade que chegou a 
eles) é o mesmo Espírito...’  ‘Há diversidades de ministérios, PORÉM, é o mesmo 
Senhor...’ ‘Há diversidades de operações, PORÉM, é o mesmo Deus que opera tudo em 
todos’. Você precisa pesar cada fragmento - é ‘o mesmo Deus quem opera todas as 
coisas’ em todos os membros, em todo o Corpo - ‘A um é dada a manifestação do 
Espírito PARA UM FIM PROVEITOSO’. 

Então, quando você tiver enumerado os dons, você chega a esta declaração: 
‘Assim como o corpo é um... assim também é o Cristo.’  O artigo é usado aqui. Você 
tem o cerne das coisas. Dons espirituais? Sim! Para que? Para eu me gloriar, para ficar 
gratificado, para falar sobre a minha experiência? Ah, este é o teste. Está todo o 
Corpo sendo beneficiado? Está sendo o Senhor glorificado? Está tudo isso cooperando 
em prol do crescimento mútuo? Esta é uma questão corporativa, não um assunto 
individual, absolutamente. Se você dissociar os dons da sua real finalidade, você 
desvia o propósito, e o propósito é a edificação de todo o Corpo e o crescimento 
mútuo. Qual é o resultado em Corinto? Eles tornaram toda essa questão de dons em 
algo individual, pessoal, sem relação, onde eles próprios se gloriavam. Eles chegaram 
perigosamente próximo do pecado mais terrível, fracassando em distinguir entre o 
espiritismo e o Espírito Santo, tudo por causa do seu desejo, do seu amor por algo que 
lhes trouxesse um senso de satisfação, de prazer a eles mesmos, de gratificação 
própria. Isto é carnalidade. Isto é imaturidade. 

Tudo isto pode estar numa medida instrutiva e iluminadora, porém, você 
percebe quão fortemente esta carta fala sobre a necessidade de uma real 
espiritualidade, e o que significa espiritualidade. Espiritualidade não retém coisa 
alguma do Senhor para si mesmo, e nunca torna algo do Senhor em base de seu prazer 
e gratificação pessoal. Espiritualidade coloca tudo em relação a todos os santos, ao 
aumento de Cristo. A espiritualidade não vê valor algum em algo dissociado disso. 
Assim, o apóstolo prossegue com seu corretivo. Duas coisas sobressaem quando você 
considera toda esta carta. 

  
 O Homem Natural Colocado Completamente de Lado na Cruz 
  
Primeiramente, de início, a cruz põe totalmente de lado o homem natural. 

‘Nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado’. Paulo 
agia sobre o princípio da cruz quando ele disse: ‘Estive entre vós em fraqueza e muito 
tremor’. Naturalmente não havia nada em Paulo, tivesse ele desejado prosseguir 
nessa base, isto o teria feito estar entre os irmãos de qualquer outra forma, menos 
em fraqueza, temor e tremor. Mas ele estava agindo no princípio da cruz. Ele diz que 
isto foi feito deliberadamente desta forma, a fim de que a fé daqueles irmãos não se 
apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que aqueles irmãos 
precisavam conhecer era a diferença entre o poder, a sabedoria, e tudo aquilo que é 



natural, e o verdadeiro poder de Deus no Espírito Santo. A cruz põe de lado toda vida 
natural, e abre o caminho para a espiritualidade e para o crescimento pleno. 

  
A Essência da Espiritualidade é o Amor 
  
Segundo, quando tudo foi dito, a essência da espiritualidade é o amor (capítulo 

13). ‘Ainda que eu fale a língua dos homens (vozes terrenas) e dos anjos (línguas não 
conhecidas entre os homens, linguagem celestial), e não tiver amor’ - Sou eu uma 
pessoa muito espiritual? Absolutamente! - Fiz eu um grande progresso na vida 
espiritual? Absolutamente! Eu sou o que? ‘Sou como o bronze que soa, ou o sino que 
retine.’  Uma total falta de espiritualidade, muito embora você possa falar em 
línguas. Paulo escreve a palavra ‘nada’ sobre uma grande quantidade de coisas que 
poderíamos naturalmente pensar serem muito importantes: fé para remover montes, 
oferecer o corpo para ser queimado, e assim por diante - ele escreve ‘nada’ sobre 
cada uma dessas coisas. Essas coisas não têm qualquer valor em si mesma; elas têm 
valor no seu devido lugar, em sua conexão, porém, se forem sem amor, não têm 
qualquer valor. A essência da espiritualidade não são os dons, é a graça. Nós não 
iremos escolher entre dons e graça, entre dons e amor. Esta não é a questão, 
absolutamente. O apóstolo não tem a intenção de que tomemos a seguinte atitude: 
Oh, bem, dê-me amor; eu não quero dons. Abrirei mão de todos os dons se você tão 
somente me der o amor. Paulo está tentando deixar claro que essas coisas em si 
mesmas podem ser usadas carnalmente. Para que possam realmente alcançar o 
objetivo que Deus atribuiu a eles (aos dons), devem eles ser usados espiritualmente, 
e a essência da espiritualidade é o amor. O amor cobre tudo. 

Voltemos para o princípio agora, e comecemos novamente: divisões, cismas, 
lascívia, todas essas coisas vão embora quando entra o amor. Assim, ele termina 
assim: ‘A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo 
seja com todos vós’. É disso que vocês, coríntios, precisam. Sem dúvida alguma o 
apóstolo resume tudo naquilo que chamamos de a ‘Benção Apostólica’. 

  
CAPÍTULO 3 - O CAMINHO PARA O CONHECIMENTO DIVINO 
  Le r  2 Cor. 3; Rom. 8:19,29; 5:17-19; 3:12; 4:6; Gen. 2:17; 3:4-7.  
  
Nessas passagens você tem as partes de uma maravilhosa revelação. 

Primeiramente, há um pensamento e uma intenção de Deus: Seu Filho, Sua imagem, 
Sua plenitude; o padrão, o modelo, a completude. Então, você tem aí crentes 
conformados à imagem do Filho de Deus, e toda a criação trazida à existência em 
relação a este propósito, seu significado e objetivo encontrado na intenção de Deus 
em relação a Seu Filho, e a conformidade do homem à Sua imagem. De modo que 
toda a criação é, por assim dizer, colocada pra girar em torno de um único propósito: 
o homem à imagem do Filho de Deus. 

  
Vida e Luz 
  
Duas coisas se tornaram os grandes princípios e fatores dominantes pelos quais 

o propósito foi realizado; a primeira é a vida, e a outra é a luz. ‘Deus que ordenou 
que a luz brilhasse em nossos corações’, plantou a árvore da vida, acessível ao 
homem, e uma árvore de luz (a árvore do conhecimento do bem e do mal) que, 
enquanto o homem estava sob provação, foi mantida longe dele, sob uma proibição. É 
bom lembrar que a verdadeira luz somente vem ao longo da linha da obediência da 



fé. Não era que Deus estivesse retendo o conhecimento essencial ao homem, mas 
estava testando o homem em relação à sua fé Nele, e quanto à sua obediência de fé. 

Nós vimos como as coisas se procederam. O homem cessou numa certa altura 
de crer e obedecer a Deus, e, em vez disto, creu e obedeceu no adversário de Deus, e 
a incredulidade e a desobediência do homem foram na direção de possuir 
conhecimento e luz para os seus próprios objetivos e glória, para que ele pudesse ter 
um lugar de glória, de poder e sabedoria em si mesmo, e se tornar algo. Quando você 
reconhece isto, você chegou ao coração de tudo, pois Deus nunca teve a intenção de 
que o homem tivesse isto em si mesmo, mas somente em Seu Filho. A glória e a 
sabedoria, o conhecimento e o poder, tudo está ligado a Seu Filho Jesus Cristo, e 
nunca separado Dele. O homem tentou possuir tudo isso em si mesmo, de modo que 
ele pudesse se tornar independente do Deus do universo. Assim, ele buscou por luz e 
conhecimento, por glória pessoal e poder, e exaltação. O resultado foi morte 
imediata. ‘No dia em que comeres certamente morrerás’. Não houve adiamento das 
coisas. A morte apareceu naquele mesmo dia, e a evidência da morte daquele dia em 
diante é a cegueira, a escuridão e a ignorância; exatamente o contrário daquilo que 
eles almejaram. Até mesmo quando chegamos a Israel no deserto, na presença de 
uma grande revelação da glória de Deus, lemos que suas mentes estavam  
endurecidas, e que o véu estava sobre os seus corações; e aquele véu permanece. 

Tudo isto, naturalmente, é um plano muito bem elaborado, um plano para 
derrotar Deus em Seu propósito, frustrá-lo em Seu objetivo, frustrar a realização de 
Sua intenção a respeito de Seu Filho. A história deste mundo é a história de uma 
rivalidade entre o Filho de Deus e Satanás; o Divino propósito fixado em Cristo. O 
Divino propósito atacado por Satanás, e o ataque sempre direcionado contra o Filho 
de Deus, revelando que o grande objetivo de Satanás é tomar o lugar que Deus deu a 
Seu Filho. Assim, isto é apenas uma estrutura defensiva daquele plano, daquele 
artifício maligno. 

Agora chegamos a esta segunda carta aos Coríntios. Ela tem uma experiência 
tremenda, e você irá ver quão grande é o seu significado e valor. Oh, quanto há por 
trás desta carta. Aqui está um homem dedicando tempo a sua correspondência 
espiritual, escrevendo para os crentes uma carta pessoal, e, na medida que ele 
escreve, o Espírito de Deus o leva para o tempo da eternidade passada, para dentro 
do conselho de Deus, tocando lá no fundo, em  poderosos elementos do drama das 
eras. Quando você lê a carta pela primeira vez, parece um montão de coisas pessoais 
ditas por um homem a alguns amigos, porém, se você se estender sobre ela, meditar, 
ela se expande e se expande, e você descobre que é levado diretamente para o 
coração de Deus antes dos tempos eternos, e através das eras passadas até a cruz do 
Senhor Jesus, e, a partir da cruz, através desta dispensação, e continuando até a 
consumação de todas as coisas. Tudo isto está numa simples carta. 

Chegamos, então, a esta carta, e após alguns contatos, surgem esses grandes 
pensamentos de Deus. Começamos com o verso tão bem-conhecido, no capítulo 5: 
‘Portanto, se alguém está em Cristo, aí há uma nova criação: as coisas velhas se 
passaram, e eis que tudo se fez novo’. (verso 17). Aqui Deus é visto começando tudo 
novamente. A criação se desviou de seu caminho. Seu curso foi parado, o propósito de 
Deus na criação foi interrompido, ela se extraviou. A criação está ligada a um 
propósito Divino, porém, mesmo se no caminho deste Divino propósito ela não perdeu 
o estímulo daquele propósito, embora ela tenha se extraviado, ela é como uma 
pessoa dentro de quem está um gemido, a fim de fazer o retorno. ‘Toda criação geme 
e se angustia...’ Por quê? ‘... aguardando pela manifestação dos filhos de Deus’. A 
ardente expectação da criação’ ainda está ligada ao propósito de Deus. Esta criação 
se desviou. O propósito de Deus não pode ser desviado, e, portanto, deve haver uma 
nova criação, e isto em Cristo Jesus. 



‘Deus que disse: Que a luz brilhe nas trevas...’ (Voltamos para a criação.) Para 
qual propósito foi isto? Que Seu Filho, a plena e expressa imagem de Seu pensamento 
e intenção para o homem, pudesse dar caráter à raça humana, para que pudéssemos 
ser conformados à essa imagem. Deus disse que a luz devia brilhar nas trevas, e este 
foi o Seu primeiro ato em direção a este propósito. Agora aqui você salta exatamente 
para dentro desse propósito, sem qualquer intervalo de tempo, ou de eras: ‘...brilhou 
em nossos corações, a fim de nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face 
de Jesus Cristo’. Você tem todo o propósito e intento Divino, e o Divino objetivo, 
alcançado em Jesus Cristo. Há uma nova criação, uma criação com um propósito, que 
é conforme à imagem do Filho de Deus. Como isto é alcançado? Por meio da Vida. 
Sublinhe cada ocorrência da palavra ‘vida’ nesta segunda carta aos Coríntios. Você 
ficará surpreso com o número de vezes que aparece esta palavra, e você irá perceber 
que é sempre vida a partir da morte. O apóstolo está falando muito de sua própria 
experiência. ‘Nos desesperamos até mesmo da vida’. Ah, sim, mas havia um objetivo 
em Deus tê-lo levado a esta experiência. Qual foi o objetivo? ‘...para que não 
confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita dos mortos.’ ‘Levando por 
toda a parte o morrer de Jesus, para que a Sua vida também seja manifestada em 
nossa carne mortal’. A vida opera em você como o resultado de nossa morte!  Há 
muito mais sobre a vida vinda a partir da morte com o qual não iremos nos ocupar 
neste momento. Então, há luz nas trevas: vida e luz em relação à nova criação, com 
este objetivo em vista, conformarem-se à imagem do Filho de Deus. 

Todos esses elementos estão bem claros, e você pode colocá-los juntos. Nosso 
propósito é trazer isto para uma aplicação precisa. 

  
O Propósito de Deus e a Sua Realização 
  
Primeiramente, a intenção de Deus: Alcançar a medida plena de Cristo como o 

padrão de Deus. É nos dito que ‘A quem dantes conheceu, a este também 
predestinou’ para o seguinte objetivo: ‘a fim de ser conformado à imagem de Seu 
Filho, a fim de que Ele possa ser o primogênito dentre muitos irmãos’. 

Segundo, o caminho para a sua realização. O apóstolo resume tudo em uma 
única coisa central na criação, dando à criação  o seu significado e valor, 
principalmente, a revelação de Jesus Cristo em nós. 

Agora compreende o movimento. Em Romanos a comunhão com Deus é 
novamente assegurada através da obra de Cristo em Sua Cruz; a justiça que é pela fé. 
Aqueles que estavam separados, distantes, alienados por causa do pecado e das más 
obras, pelo sangue de Cristo são trazidos para perto, e a união com Deus em Cristo é 
estabelecida; libertação de tudo aquilo que tinha vindo para frustrar o propósito 
Divino, libertação do velho homem: ‘Miserável homem que sou, quem me livrará do 
corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor’. Assim, a comunhão 
é renovada e estabelecida por meio da fé na base da justiça. 

Na primeira carta aos Coríntios, vemos um homem habitado pelo Espírito 
Santo,  dotado com capacidades espirituais, a fim de conhecer as coisas de Deus. 
Como o apóstolo diz: ‘Não temos recebido o espírito do mundo, mas o Espírito que é 
de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos foram dadas por Deus’. Isto é 
capacitação, autorização, isto é faculdade para conhecimento espiritual, para as 
coisas espirituais. Agora isto é o que deve ocorrer neste homem. Qual é a coisa 
principal que deve ser o objetivo daquelas faculdades? Para que foram dadas tais 
faculdades? Elas foram dadas para uma compreensão de Jesus Cristo. Tudo se resume 
numa palavra: que, para se alcançar o objetivo de Deus, para se chegar à plenitude 
de pré-ordenação segundo a Sua presciência, deve existir aquela revelação interior de 
Jesus Cristo, a qual está constantemente se expandindo. Todo crescimento está 



ligado com isto, e assim, o apóstolo baseia todo o seu argumento sobre este único 
ponto, principalmente, que ‘Deus brilhou em nossos corações, para dar a luz ao 
conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo’. Tomo aquela frase ‘a face 
de Jesus Cristo’ para dizer que Jesus Cristo é a imagem, ou o retrato, do pensamento 
glorioso de Deus. É apenas uma palavra figurativa, que não significa realmente o Seu 
semblante. A face é a representação: é um homem. O conhecimento da glória de 
Deus está na face de Jesus Cristo, e isto tem que chegar a nós por revelação. Cada 
milímetro de terreno no progresso espiritual que você e eu iremos cobrir, todo 
pequeno avanço no crescimento espiritual estará sobre a base de alguma revelação 
fresca de Jesus Cristo em nossos corações - não de verdade em nossas mentes, mas 
revelação da pessoa em nossos corações. Deus ligou todas as coisas à pessoa de Seu 
Filho, e não pode haver luz, nem conhecimento e nem vida que leve ao propósito de 
Deus separado da revelação de Jesus Cristo. Assim, progresso espiritual, aumento 
espiritual somente se resolve com a revelação de Jesus Cristo em nossos corações 
pelo Espírito Santo, de modo que, na medida em que prosseguimos, somos capazes de 
dizer: ‘Estou vendo cada vez mais daquilo que o Senhor Jesus é, e quem Ele é no 
pensamento Divino, e ver isto para mim é expansão, é aumento, é força, é vida, é 
poder’.  

  
A Prova da Experiência 
  
Você vê o apóstolo tomar uma ilustração. Ele nos leva de volta para Israel em 

Horebe, e nos fala de Moisés indo para o Monte, de ele ter recebido a lei, e da glória 
sendo demais para que eles olhassem, de modo que Moisés teve que colocar um véu 
sobre a sua face. Ele lia uma lei que em si mesma estava em glória, fora dada em 
glória e acompanhada de glória, embora uma glória que estava desvanecendo. Qual 
foi o efeito? A lei, como dissemos, foi escrita pelo dedo de Deus, foi acompanhada de 
glória, foi uma revelação da mente Divina para o Seu povo. Tudo era muito 
maravilhoso; ela falava de Deus, tinha todos os acompanhamentos do céu com ela: 
mas qual foi o efeito? Morte! Condenação! Aquela mesma geração pereceu no 
deserto, e jamais chegou ao propósito que Deus tinha fixado para ela. Deus tinha 
falado sobre uma terra de onde fluía leite e mel, com plenitude. Este era o Seu 
pensamento, Sua intenção, Seu propósito. Ele fez aliança com eles, a fim de lhes dar 
a terra. Então, veio a revelação de Seu plano quanto à forma por meio da qual eles 
poderiam alcançar o propósito e a intenção de Deus em relação a eles, porém eles 
pereceram no deserto e nunca alcançaram a terra. Por quê? Porque não somente 
havia um véu sobre a face de Moisés, mas havia um véu sobre os seus corações. Eles 
não tinham os olhos dos seus corações iluminados. Eles não tinham recebido o espírito 
de sabedoria e revelação no conhecimento Dele. 

O apóstolo toma isto e vai imediatamente para a questão da nova criação, e 
diz: ‘As coisas são diferentes agora; não há necessidade de que alguém pereça no 
deserto hoje. Aqui está a tão grande vantagem que garante o propósito de Deus’. O 
que é? Não é alguma coisa apresentada a você em sua impotência e incapacidade, 
mas uma revelação dada dentro de você, Cristo que é a intenção plena de Deus 
revelada no seu interior. Não é algo objetivo para o qual estamos indo; é Cristo 
dentro de nós, a esperança da glória. Não é algo no qual temos que nos esforçar dia 
após dia, mas uma realidade interior. Cristo é revelado dentro, e, quando você O vê, 
você está na terra. Você entra em contato direto com o propósito de Deus. O que 
resta? Apenas que aquilo que está dentro de você deve estar se expandindo dia após 
dia, crescendo, aumentando, até que Cristo (como coloca o apóstolo) seja 
plenamente formado em você, e você não mais O percebendo de uma maneira 
objetiva, mas, pelo Espírito Santo em seu próprio coração, ver o Senhor Jesus de 



forma crescente, sendo nós transformados de glória em glória à mesma imagem do 
Filho de Deus. Tudo isto depende do seguinte: ‘Deus... que brilhou em nossos 
corações...’ Deus transformou agora todo o seu propósito em algo interior pelo 
Espírito Santo. Quão perto nós estamos do propósito Divino. Quão maravilhosa é a 
possibilidade de alcançar o propósito de Deus. O apóstolo diz aqui, em efeito: ‘’Este é 
o fundamento de todo o nosso ministério. Nós não estamos falando a partir de um 
livro; não estamos como Moisés, lendo a partir de livros de pedra; não estamos 
simplesmente recitando algo que Deus escreveu; estamos agora vivendo algo que 
Deus fez no interior’. Isto é ministério. ‘Nós temos este ministério’. Isto é algo que 
vem do interior. 

Agora vamos ver quão longe nós temos, para fins reais e práticos compreendido 
o valor disto. Vamos começar do início. Você consegue realmente associar-se a si 
mesmo com estas palavras: ‘Deus brilhou em nossos corações, a fim de nos dar a luz 
do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo’? Você pode colocar de 
outra maneira, caso queira, se isto parecer tão maravilhoso. Você realmente pode 
dizer: Eu conheço o Senhor Jesus de uma forma viva dentro do meu coração? Então, 
você possui toda a plenitude resumida nisto, e tudo o que você precisa para alcançar 
o propósito de Deus é descobrir o que você possui; não procurar que Deus lhe dê 
mais, mas que Deus revele a você o que você possui em Cristo, o que Cristo é. Há 
tanta plenitude em Cristo que irá levar muito mais tempo do que toda a vida que 
você pudesse dispor aqui nesta terra para descobrir algo realmente de valor, 
comparado com aquilo que Cristo é. Estou muito certo de que um efeito deixado 
sobre nós de um conhecimento crescente do Senhor Jesus irá nos fazer sentir que 
apenas estamos o tempo todo na margem das coisas. Não importa quanto tempo 
possamos viver, estamos apenas na margem das coisas. Tenho certeza de que isto é 
verdade no caso daqueles que estão descobrindo algo mais do Senhor Jesus. Posso 
dizer que a minha mais recente descoberta do Senhor trouxe-me para o lugar onde 
desejei tê-Lo conhecido antes. Isto quase lhe faz sentir que você tem desperdiçado o 
seu tempo, quando você obtém uma nova revelação do Senhor Jesus. E é assim que 
sempre será. É uma coisa maravilhosa ter uma revelação de Deus em Cristo em seu 
próprio coração, e é uma coisa maravilhosa se esta revelação está se abrindo, 
crescendo dia após dia na medida em que você prossegue. Pode crer que, embora isto 
possa parecer a você como algo inatingível, isto foi planejado para ser a maior e mais 
simples ajuda para você. 

Vocês, jovens, têm um elevado padrão colocado diante de vocês, a coisa toda 
parece tão imensa, e tão difícil, que vocês se perguntam se algum dia irão alcançá-la, 
e algumas vezes vocês, talvez, sentem o peso disso tudo, e não sentem que irão 
chegar lá. Agora vamos nos livrar de todo este fardo, e de toda preocupação, e voltar 
diretamente para o segredo de tudo o que Deus planejou para vocês. É o seguinte: 
‘Cristo em vós, a esperança da glória’. Vocês já desanimaram em alcançar esta glória? 
Bem, a esperança da glória é Cristo em vós. Há esperança. Se vocês olharem para a 
velha criação, aquela velha criação da qual vocês são uma parte, e que está em 
vocês, vocês desanimam. Cristo em vós é a esperança da glória. Há uma nova criação 
em Cristo Jesus. Se você tiver a coisa básica, você tem a raiz da questão. Não nos 
referimos a esta coisa da qual grande parte das pessoas estão falando em seu 
modernismo, sobre o Cristo em todo ser humano. Referimo-nos aquele ato definido da 
fé em Cristo Jesus, e Sua obra na Cruz, através da qual você O recebeu em sua vida e, 
por isso nasceu de novo e se tornou uma nova criação. Se isto aconteceu, e você sabe 
que Cristo está em você, então você chegou à raiz da questão. Tudo no propósito 
Divino relacionado a isto é simplesmente uma questão de você procurar conhecer o 
Senhor Jesus Cristo em tudo que Ele é como a sua plenitude para cada dia. 

  



O Caminho da Descoberta 
  
Quando você olha para a segunda carta aos Coríntios, você percebe que ela 

começa outro capítulo com esse assunto, e você enxerga aí o próprio apóstolo Paulo, 
porque ele é mostrado como um exemplo prático desta verdade. Você verá o que está 
implicado quando falamos de aprender a conhecer o que significa Cristo revelado no 
interior. Veja este apóstolo, em quem Cristo está, em quem Cristo foi revelado, 
levado para dentro de determinadas situações, circunstâncias experimentadoras, 
águas profundas, através de muito sofrimento, e, na medida em que ele passa por 
esta experiência, vejo que tudo aquilo que ele podia considerar e estimar nele 
mesmo e neste mundo, a fim de alcançar êxito, está sucumbindo. Ele chega numa 
posição onde ele mesmo não consegue mais avançar, e ele sabe disso; ele não 
consegue dar nem mais um passo, não consegue fazer mais nenhum outro esforço. 
Embora este homem sempre tivesse agido na força de sua própria vontade - e, você 
sabe, algumas pessoas conseguem fazer muitas coisas através da sua força de 
vontade, e penso que Paulo fez isto algumas vezes - embora ele sempre tivesse agido 
desta maneira, decidindo que faria algo, mesmo que morresse na tentativa, ele 
chegou ao fim, onde não mais podia fazer qualquer outra tentativa, ele desesperou 
da vida. Então foi aí que ele fez uma descoberta, que aquilo não era o fim, mas o 
início. Quando ele chegou ao fim dele mesmo, lá estava ‘Deus que ressuscita os 
mortos’. 

Ele descobriu Cristo dentro dele como Alguém Ressurreto no poder da 
Ressurreição, e ao ter feito esta descoberta teve um resultado maravilhoso. Em que 
sentido? ‘Temos este ministério’. Toda esta segunda carta aos Coríntios é sobre o 
ministério. Qual é este ministério? É o ministério da vida sendo ministrado, a vida do 
Senhor Ressuscitado que foi descoberto como vida, descoberto na hora da morte. A 
energia da Vida Ressurreta de Cristo foi descoberta na hora quando toda a energia do 
apóstolo tinha chegado ao fim. Sim, a luz daquela Vida Ressurreta brilhou sobre ele 
quando ele estava numa encruzilhada, e não sabia que direção seguir, e sentiu que 
estava aprisionado e que não havia saída. Ele descobriu que o Senhor tinha uma saída, 
o Senhor tinha caminhos dos quais ele era completamente ignorante, o Senhor sabia 
mais do que ele. 

Fazer esta descoberta algumas vezes é bom. De uma maneira ou de outra nós 
estamos sempre indo contra o fato de que o Senhor conhece mais do que nós, e 
conhece melhor do que nós. Isto é descobrir o que Cristo é em você. É algo muito 
prático. É algo para cada dia. Creia, o Senhor está levando você e eu por um caminho 
com um único objetivo (Oh, deixe isto ser escrito em nossos corações!) de nos fazer 
descobrir que Cristo nós temos; e quando O descobrimos, o que Ele é para nós em 
cada circunstância, em cada necessidade, em cada hora de desespero e fraqueza, e 
incapacidade, isto é o aumento de Cristo. Isto significa que algo mais do Senhor tem 
se tornado nossa vida, e que este tipo de coisa prossegue. É por isso que o Senhor nos 
pressiona tanto, trata conosco desta forma. As grandes descobertas foram feitas 
dentro das maiores provas, e na mais profunda angústia de coração. Nós saímos da 
prova com uma medida maior do Senhor. É isto que constitui o ministério, Paulo diz 
aqui. ‘Temos este ministério’, e ‘Temos este tesouro em vasos de barro...’ e isto é 
necessário, a fim de que ‘a excelência do poder possa ser de Deus e não de nós 
mesmos’. É tudo de Deus. Isto é revelado em Cristo. 

Tocamos meramente na franja de toda esta gloriosa questão. Vemos que ‘a 
ardente expectação da criação aguarda pela revelação’ disto que Deus está fazendo 
hoje em segredo. O mundo não está vendo, e nós mesmos nem sempre vemos o que 
Deus está fazendo em nós, mas haverá um dia da manifestação. É o dia quando a 
filiação é manifestada, e a filiação não é simplesmente algum tipo de relacionamento 



formal com Deus. A filiação é uma natureza desenvolvida, uma semelhança 
produzida. O dia da manifestação daquela semelhança com o Filho está chegando, e 
toda a criação dará um grande suspiro de alívio e dirá: Chegamos finalmente! 

   
CAPÍTULO 4 - O INCENTIVO À MATURIDADE 
  Ler: Rm 8:19,29; 1 Cor. 3:1-3; 2 Cor. 3:18; Gal. 3:26; 4:6,19.  
  
Já temos salientado quanto há de ênfase e urgência no Novo Testamento a 

respeito do pleno crescimento espiritual. De fato, mais de noventa por cento do Novo 
Testamento é endereçado aos crentes com este mesmo propósito. Cada carta de 
Paulo é uma forte exortação nesta direção, e foi escrita especificamente para o 
aumento de Cristo nos crentes, para que eles pudessem chegar ao pleno crescimento, 
à estatura da plenitude de Cristo. 

Observamos que isto não é somente verdade num sentido genérico, mas que 
toda carta do apóstolo trata desta matéria do crescimento espiritual a partir de um 
ponto de vista diferente, ou tem um aspecto particular para se lidar com ela, que, 
naturalmente,  tem sua causa na situação existente em diferentes lugares aos quais 
as cartas foram enviadas. 

Então começamos a considerar as cartas de Paulo em suas relações com esta 
matéria, e chegamos ao final da segunda carta aos Coríntios. Se o Senhor permitir, 
iremos revisar em breve este assunto, quando abordamos a carta aos Gálatas, porém, 
queremos falar primeiro outra palavra sobre a urgência desta matéria. 

  
Por Que a Maturidade é tão Vital 
  
Isto não exige que argumentos e evidências sejam produzidos para convencer 

você que esta é uma matéria de grande importância do ponto de vista do Senhor. É 
quase impossível ler o Novo Testamento e não conseguir ver que é para este propósito 
que o Senhor está, por meio de Sua Palavra, exortando os crentes de todos os tempos, 
tornando perfeitamente manifesto que o propósito do Senhor não é apenas a salvação 
dos homens do pecado e do juízo. A grande ênfase do Senhor é onde eles são salvos, e 
não de onde foram salvos. Este é o propósito Divino que está sempre dominando, e a 
chamada por Sua graça é de acordo com o Seu propósito: ‘Conforme o eterno 
propósito’. Devemos nos lembrar que a salvação, do começo ao fim, em cada ponto, 
está relacionada com o propósito Divino, com algo em vista, e, a fim de alcançar isto 
que está em vista no propósito Divino, um avanço com Deus para uma espiritualidade 
plena é necessária. 

É necessário novamente que se diga que ter pessoas plenamente crescidas não 
é um fim em si mesmo. O fim em vista é que tais pessoas possam estar preparadas e 
capacitadas ao propósito para o qual Deus as tem chamado. Nenhuma criança 
espiritual, que está fora do seu tempo, quando a sua infância já deveria ter 
terminado, pode entrar no propósito Divino, e esta é a razão porque há tremenda 
ênfase colocada sobre a tragédia da imaturidade, quando deveria ser diferente, e 
sobre a necessidade da maturidade. É como que gemendo que o apóstolo escreve 
essas palavras aos Coríntios: ‘E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas 
como a carnais, como criancinhas’. Agora, é perfeitamente correto falar a crianças 
quando realmente são crianças, mas quando já é tempo de elas deixarem de ser 
crianças, é algo terrível ter que continuar a lhes falar como tais. 

De modo que devemos ver qual é o propósito de Deus através da maturidade, 
antes de podermos sentir o peso real e reconhecer a real importância do pleno 
crescimento espiritual. Qual é o propósito de Deus? Qual é este propósito eterno para 



o qual nós fomos chamados por meio de Sua Graça em Cristo Jesus? Há várias palavras 
no Novo Testamento que são muito significativas. Há a palavra ‘adoção’, uma palavra 
muito mal entendida por nós, porque ela significa algo completamente diferente em 
nossa língua ocidental daquilo que ela significa no Novo Testamento. Há uma outra 
palavra ‘filhos’; e, novamente, uma outra palavra ‘herança’. Se você olhar para essas 
palavras, descobrirá que elas estão sempre relacionadas a algo em particular. Elas 
estão relacionadas a uma posição em relação às eras que estão por vir, e esta posição 
é definitivamente declarada como sendo o domínio sobre o mundo vindouro. Isto 
domina tudo no pensamento de Deus. Você irá se lembrar que no segundo capítulo da 
carta aos Hebreus isto é clara e definitivamente declarado: ‘...não foi a anjos que 
sujeitou o mundo vindouro, de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém, 
dizendo: Que é o homem, para que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que o 
visites?... E o constituíste sobre as obras de tuas mãos; o mundo vindouro irá ficar 
sujeito ao homem, e é este homem particular que é o objeto de Deus nesta 
dispensação específica. É o homem corporativo em Cristo; a Igreja que é o Seu Corpo, 
conformado à imagem do Filho de Deus, o Primogênito entre muitos irmãos. Assim, a 
carta aos Hebreus continua a dizer que, em trazendo muitos filhos à glória, o Autor 
da salvação deles foi tornado perfeito através dos sofrimentos. 

  
Os Gálatas e o Dia da Adoção 
  
Isto nos trás direto para esta carta aos Gálatas. Você irá observar nela que o 

apóstolo Paulo coloca o foco sobre Abraão, e resume tudo em relação a Abraão, e em 
assim fazendo, amplia tremendamente o nosso horizonte. Antes de tudo, ele se livra 
de toda uma dispensação, a dispensação dos Judeus, que se deu entre Abraão e 
Cristo. Ele salta sobre ela, põe-na de lado, e retorna para a dispensação universal. Ele 
diz, em efeito: ‘Esta dispensação foi simplesmente uma coisa local, uma coisa 
meramente temporal. Ela veio, serviu a um propósito, e agora já foi cumprida. Agora 
vamos voltar à Abraão, e estudar as coisas aí. É onde elas começaram, e começamos 
com Abraão. ‘Sabei, pois’, Paulo conclui, ‘que aqueles que são da fé são filhos de 
Abraão’. 

Você irá conhecer que há uma grande similaridade entre esta carta e a carta 
aos Romanos. O assunto é quase idêntico, o objetivo é o mesmo. A carta aos Romanos 
é um completo tratado (se é que podemos chamá-lo assim) sobre a questão da lei e 
da graça. A carta aos Gálatas é uma explosão fervorosa de justa indignação. O 
espírito do apóstolo está inflamado pelo ultraje contra a obra de Deus que está sendo 
perpetrada, a qual iremos nos referir mais adiante. O objetivo é o mesmo, e, se você 
voltar para o quarto capítulo de Romanos terá esta notável palavra: ‘Agora a 
promessa a Abraão de que ele herdaria a terra...’  Você não tem tal coisa registrada 
no Antigo Testamento. Nada no Antigo Testamento diz que Deus fez promessa a 
Abraão de que ele deveria ser o herdeiro do mundo neste sentido. Paulo, em sua 
carta aos Gálatas, trata de tudo ao longo da linha da filiação, da adoção, herdeiros da 
promessa feita a Abraão. Isto é herança. Quando você entende isto, e reconhece o 
que isto significa, então você atinge o ardente coração do apóstolo. Nós não podemos 
entrar nesta carta a menos que entendamos e reconheçamos o seu tremendo pano de 
fundo. Em uma palavra, o que nos é apresentado é o seguinte: Deus fez uma 
promessa a Abraão de que ele herdaria a terra. A respeito disso, somos informados 
que Abraão procurou por uma cidade cujo construtor e edificador era Deus, e 
encontramos Abraão rejeitando todas as cidades deste mundo, escolhendo habitar em 
tendas com Isaque e Jacó, que também eram os seus herdeiros da promessa; 
repudiando este mundo e suas cidades, porque ele procurava por uma cidade cujo 
construtor e edificador era Deus, com a promessa de que ele herdaria a terra. 



Agora nós olhamos para o argumento do apóstolo nesta carta aos Gálatas. 
Quem é judeu? Não é aquele que o é naturalmente. Judeu é aquele que está ligado à 
descendência de Abraão por meio da fé. ‘Não às descendências’, diz o apóstolo, ‘mas 
ao teu descendente, que é Cristo’. O descendente de Abraão é Cristo. A fé em Cristo 
constitui-nos descendentes de Abraão. Uma das últimas sentenças desta carta aos 
Gálatas se refere ao Israel de Deus, e, falando sobre isso, temos a ‘Jerusalém que é 
debaixo, que é escrava com os seus filhos, e a Jerusalém que é de cima e é livre, que 
é a mãe de todos nós’. Ele procurou uma cidade. Nós somos descendência de Abraão 
pela fé em Cristo Jesus, em relação a uma cidade, e esta cidade irá governar o 
mundo. A Palavra de Deus deixa isto muito claro, que a cidade celestial, a nova 
Jerusalém, é a igreja, e, em toda esta dispensação, a igreja é o objeto sobre o qual o 
coração de Deus está voltado, a fim de que ela possa governar o mundo vindouro. 
Este é o propósito. Este governo requer um crescimento espiritual pleno, e por causa 
da grandeza, da seriedade e da importância do propósito eterno de Deus quanto ao 
governo deste mundo, se de coração você entrar nisto com Deus, você também ficará 
inflamado como ficou o apóstolo, quando descobrir que há coisas que estão 
trabalhando insidiosamente contra o propósito de Deus nos santos, para frustrar o 
crescimento espiritual. Compreenda a extensão disso, e isso, então, irá entrar em seu 
coração. Tudo que se coloca contra o propósito de Deus deve provocar indignação, 
com zelo intransigente, pois esta questão é muito importante. É a nossa fidelidade a 
Deus. É a nossa unidade de coração com o propósito de Deus. 

Deus possui um propósito precioso concernente ao Seu Filho. Em Sua infinita 
graça, Ele nos chamou em conformidade com este propósito. A realidade daquilo que 
somos, como isto vem sobre nós tão continuamente é talvez a coisa que mais nos 
desencoraja em crer numa coisa como esta, porém é verdade que eu e você, apesar 
daquilo que somos, de nossa completa insignificância - ah, mais do que isto, apesar 
de toda inimizade que há em nós contra Deus por natureza, tudo que é 
absolutamente contrário à natureza de Deus, toda rebelião contra Deus por natureza, 
da qual somos capazes sob provocação - somos, pela infinita graça de Deus que veio 
sobre nós em Jesus Cristo, chamados para governar o mundo vindouro, para Deus, 
com Deus, em Seu Filho. Este é o propósito. É isto o que Deus está buscando nesta 
dispensação, este instrumento, este vaso para o governo do mundo vindouro. 

Quando você e eu reconhecemos o que a graça de Deus é, a graça que encontra 
um caminho para o nosso perdão, e para o nosso livramento do julgamento, graça 
sobre graça, cada vez crescendo mais até nos colocar no trono com Ele mesmo, em 
concordância com a palavra que disse: ‘...se assentará comigo no meu trono, assim 
também como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono’; tal graça sendo 
sentida em nossos corações certamente nos faria intensamente zelosos por Deus e 
profundamente fieis a Ele. Certamente se nós sentíssemos esta graça, nossa atitude 
seria: ‘Oh, se alguma coisa ousar tocar no propósito de Deus, no interesse de Deus, 
naquilo que é mais querido ao coração de Deus, eu não irei me associar com isto, irei 
mostrar que estou completamente com Deus’. Esta certamente deveria ser a nossa 
reação para com a graça de Deus. Foi porque o apóstolo Paulo tinha esse profundo 
senso da graça de Deus em tê-lo chamado com um propósito eterno, que você o 
encontra tão ardentemente zeloso, tão poderosamente agitado ao extremo quando 
surgia algo para interferir nos propósitos de Deus. 

Isto explica a carta aos Gálatas. Ouça suas palavras no primeiro capítulo. Não 
há transigência sobre isto: ‘Porém, mesmo que nós, ou um anjo do céu, vos pregue 
outro evangelho além deste que lhes pregamos, seja ele anátema’. Esta é uma 
linguagem bem direta. Que seja maldito. Por quê? Porque ele está interferindo no 
propósito de Deus, quando procura subverter os santos, quando interfere no progresso 
dos santos até o pleno crescimento. 



Filiação, adoção, é algo que está adiante. A adoção ainda não ocorreu. Nós 
somos filhos de Deus, temos o Espírito de filiação, porém, a adoção ainda não 
aconteceu; ela está vindo. A palavra ‘adoção’ nos ajudaria mais se ela fosse traduzida 
literalmente, pois ela comporta um significado diferente no Novo Testamento daquele 
que se obtém entre nós hoje. A palavra simplesmente significa reconhecer como 
filhos, o empossamento como filhos. É mais um elemento oficial do que um elemento 
de filiação. Ela ocorre apenas cinco vezes no Novo Testamento, e estão todas nas 
cartas de Paulo, e cada ocorrência é muito interessante e útil. 

Isto, então, está adiante, e é a isto que o apóstolo se refere em suas cartas aos 
Romanos: ‘A ardente expectação da criação aguarda pela revelação dos filhos de 
Deus’. Isto está no futuro, e este é o dia quando o governo do mundo vindouro 
passará para as mãos dos santos, conformados à imagem de Seu Filho, como igreja 
madura. 

Agora você percebe, estou um pouco mais seguro da importância, e do por que 
é dado um lugar de importância a esta questão do pleno crescimento. É na 
maturidade que a herança é possuída, que ocorre o empossamento dos filhos, que se 
dá a sujeição do mundo vindouro. Daí a necessidade para caminharmos para o pleno 
crescimento. O governo é importante para Deus, e é o total significado  da graça nos 
santos. 

  
Uma Retrospectiva das Cartas aos Romanos e Coríntios 
  
Dissemos que essas cartas do apóstolo Paulo estão, cada uma delas, tratando 

de algum aspecto da  maturidade espiritual, ou tratando da questão a partir dos 
respectivos pontos de vista. A carta aos Romanos, como já mostramos, representa a 
obra pela qual a filiação com o Senhor é trazida à existência dentro de Seu propósito 
pleno. O propósito é revelar, manifestar os filhos de Deus, conformados à imagem de 
Seu Filho. Este é o propósito. Então, tudo é feito com a finalidade de trazer esta 
filiação à existência, para que Deus possa começar o Seu propósito e prosseguir até a 
sua finalização. Assim, na carta aos Romanos você tem uma revelação da atitude de 
Deus em relação aos homens, ao que são por natureza. A raça toda é considerada, e o 
veredicto é: ‘Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus’, e por isso estão 
debaixo do julgamento e da morte. ‘Não há um justo, nem sequer um’. Gentios e 
Judeus estão todos na mesma condição diante de Deus. É um fato assustador, embora 
claro e positivamente declarado; irreligiosos e religiosos; aqueles que não tinham os 
oráculos de Deus e também os que tinham. A diferença natural que os oráculos de 
Deus parecem ter feito é que eles provam quão inúteis, e quão profundamente 
pecador o homem é por natureza. A lei veio, e, longe de salvar o homem, apenas 
acentuou a condição natural da fraqueza e da pecaminosidade humana, e tornou 
manifesto quão impossível é para o homem cumprir às exigências de Deus. De modo 
que é provado universalmente que o homem é sem esperança e inútil, e está debaixo 
do pecado, da condenação, da morte e do juízo. 

Então a cruz do Senhor Jesus é trazida à vista como o lugar onde o veredicto de 
Deus em relação ao homem foi colocado em efeito na pessoa representativa do 
Senhor Jesus, que foi feito pecado por nós. A raça toda passou pelo julgamento de 
Deus na cruz, e, quando Cristo morreu, do ponto de vista de Deus, a raça morreu 
debaixo do julgamento. 

Então veio a ressurreição do Senhor Jesus, marcando um novo começo de Deus, 
um novo relacionamento, onde o pecado foi destruído no julgamento, e agora há um 
novo relacionamento com Deus no Cristo Ressurreto, relação na qual o Espírito Santo 
é dado, o Espírito da nova criação. Uma nova vida é dada - ‘ ...a lei do Espírito de 
Vida em Cristo...’ - e, então, neste relacionamento, o propósito é realizado pelo 



Espírito que reside dentro. Conformidade à imagem de Seu Filho é o objetivo. O 
chamamento é para que os crentes possam compreender esta posição de união com 
Cristo na morte e na ressurreição, e pela fé assumir o seu lugar. Isto se torna o 
fundamento do propósito de Deus. Sem isto Deus não pode nem mesmo dar o início. 

Esta é a carta aos Romanos, em resumo. Nossa posição pela fé tem que 
corresponder a Jesus Cristo crucificado, morto, enterrado, ressuscitado, e recebendo 
o Espírito Santo, o Espírito da filiação, a fim de ser levado para dentro do propósito 
de Deus. 

A primeira carta aos Coríntios nos leva para um passo antes disso, e nos mostra 
o tipo de pessoa que irá se mover para o propósito de Deus, e o que é necessário nos 
crentes para que possa haver o crescimento pleno. A palavra chave em Romanos é 
‘EM CRISTO’: ‘Agora nenhuma condenação há para os que estão EM CRISTO JESUS...’  
Esta é a relação. A palavra chave para a primeira carta aos Coríntios é: ‘AQUELE QUE 
É ESPIRITUAL’. Toda esta primeira carta tem a ver com os homens espirituais e com 
as coisas espirituais. A primeira carta aos Coríntios, então, tem a ver inteiramente 
com o que uma pessoa espiritual é, como uma pessoa espiritual irá agir e falar; ou, 
por contraste, como uma pessoa espiritual não irá agir e nem falar. Toda a carta, 
capítulo após capítulo, coloca a carnalidade contra a espiritualidade, e diz: ‘Agora 
isto é carnalidade, e isto bloqueia o caminho para o propósito de Deus, e é a causa da 
prisão espiritual.’ É necessário que o homem seja espiritual na realidade mais íntima 
do seu ser, que ele pense espiritualmente, e que esta mente, a mente de Cristo, 
possa governá-lo em todo sentido. 

Uma marca da carnalidade dos Coríntios era a divisão, suas preferências 
naturais, seus gostos e desgostos entre as pessoas. Paulo diz, em efeito: ‘Se vocês 
fossem espirituais, não haveria nada disto. Se vocês quiserem prosseguir para o pleno 
crescimento, então vocês têm que resolver tudo isto’. Assim, você percorre toda a 
carta, e descobre que o dedo do Espírito é mostrado através do apóstolo Paulo, 
revelando a carnalidade, e como ela leva à prisão espiritual. Eles são vistos cheios de 
contradições, e cheios de negações, de limitações. Aquele que é espiritual não é 
assim. Espiritualidade é essencial para o pleno crescimento. 

Na segunda carta aos Coríntios, a palavra chave é ‘A FACE DE JESUS CRISTO’. 
Por inferência, somos levados de volta para a primeira criação. ‘Deus, que ordenou 
que a luz brilhasse na escuridão...’ (o primeiro ato da criação), ‘...é que brilhou em 
nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus 
Cristo’. Qual é o objetivo da criação? Jesus Cristo é o objetivo da criação. Porque 
Dele, por Ele, e para Ele todas as coisas foram criadas. Porém este objetivo não foi 
realizado na primeira criação, e, embora a luz viesse primeiro, as trevas continuaram 
na desobediência do homem, e assim, o propósito de Deus na face de Jesus Cristo não 
foi reconhecido; estava excluída. Agora Deus começa Sua nova criação: ‘Se alguém 
está EM CRISTO, é uma nova criação’. Qual é a primeira coisa que domina a nova 
criação? ‘Deus...brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da 
glória de Deus na face de Jesus Cristo’. Esta é a chave de tudo. 

Como alcançamos o propósito de Deus? Como iremos crescer em graça? Pela 
contínua revelação de Deus em Cristo em nossos corações. Isto tem que prosseguir, e 
assim, a palavra nos conduz ao seguinte: ‘Eis que somos transformados à mesma 
imagem’ (a palavra indica atividade contínua, mantendo os nossos olhos fixos). Nós 
estamos chegando ao propósito de Deus, à imagem de Seu Filho, pela ação do Espírito 
Santo, que mantém em nossos corações uma revelação crescente do Senhor Jesus. 

Temos o propósito de Deus colocado diante de nós, sabemos o que é a 
chamada, compreendemos o porquê  de sermos exortados a fazer firme a nossa 
chamada e eleição. Sabemos disso, e, embora não possamos perder a salvação, 
podemos perder a herança. Sabemos que podemos perder o propósito pleno de Deus 



se não prosseguirmos. Caso contrário, qual a finalidade da exortação? Recebemos a 
nossa salvação através da graça, e eu tenho toda convicção de que será a graça de 
Deus que irá nos levar ao pleno propósito; pois quem de nós poderia conseguir isto, a 
não ser por meio da graça de Deus? Contudo, para a herança de adoção como filhos, 
para chegar ao governo do mundo vindouro, tem que haver uma atitude de pressão 
para o pleno crescimento, para que não desistamos da chamada. É o fracasso em 
reconhecer isto que tem levado muitas pessoas para dentro de uma névoa, de uma 
perplexidade, e penso eu, para um falso ensino a respeito de certas coisas no Novo 
Testamento. É a herança que governa. Até que sejamos realmente dominados pelo 
propósito pleno de Deus, não iremos compreender grande parte do Novo Testamento. 
No propósito de Deus fomos ‘predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus 
Cristo’, o reconhecimento como filhos para propósitos governamentais na era 
vindoura. 

  
CAPÍTULO 5 - CRISTO FORMADO NO INTERIOR   Ler: Gálatas 3 
  ‘’...sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós’. Gálatas 4.19 
  
A Resistência ao Propósito Divino 
  
Na medida em que continuamos nossa meditação sobre o crescimento 

espiritual, o pleno crescimento espiritual, reconhecendo, como procuramos fazer, a 
grande e séria posição que este assunto ocupa na Palavra de Deus, e como 
evidentemente o Senhor dá importância a ele, há um outro lado deste fato que deve 
nos impressionar, principalmente a forma com que esta matéria do crescimento 
espiritual está repleta de oposição. Sempre que você toca neste assunto, você se 
encontra na presença de algo estabelecido contra esse crescimento espiritual. Este 
algo nunca se mostra em condições passivas. É sempre constituído por forças e 
elementos em oposição ativa. Você descobre que a exortação, o encorajamento, a 
admoestação tem um caráter mais positivo, do que contra alguma coisa. Sempre que 
Deus se moveu no passado em direção ao crescimento espiritual, há sempre algo 
presente para conter esse movimento, algum elemento antagônico. Você pode ver 
isto na Palavra de Deus muitas vezes. 

Quando o Senhor trazia Israel do cativeiro do Egito, imediatamente houve um 
amargo conflito. Quando Israel foi finalmente trazido para a terra, quase que 
imediatamente houve um Acã para emperrar todo o movimento, e paralisar aquele 
progresso rumo à plenitude  da terra, e, por um momento, isto efetivamente ocorreu. 
E assim você pode observar isso num grande número de casos no Velho Testamento. 

Quando Deus trouxe Seu Filho a este mundo, o qual foi um grande movimento 
na direção da plenitude espiritual, lá estava Herodes, e então os Judeus com a sua 
discriminação. Vamos observar que a discriminação está sempre em oposição ao 
progresso espiritual. A discriminação nunca dá uma chance a Deus. Ela é uma porta 
fechada. Se uma coisa, mais do que qualquer outra, marcou os Judeus, nos dias 
quando Jesus, que era a plenitude de Deus, esteve entre os homens, esta coisa foi a 
discriminação, e foi ela que os limitou, que os tirou do pleno propósito de Deus. 

Quando o Dia de Pentecoste se cumpriu, e um poderoso mover rumo à 
plenitude foi feito - aquilo a que o apóstolo se refere mais tarde como ‘a plenitude 
daquele que é tudo em todos’ - mal a igreja inicia seu curso e você já encontra um 
instrumento do inimigo para impedir a obra, usando Ananias e Safira. Mais adiante 



você chega ao apóstolo Paulo, e, sempre e em todo o lugar os judaizantes estão no 
seu encalço. 

De modo que cada movimento de Deus encontra uma oposição. Cada passo na 
direção do crescimento espiritual encontra algo presente do outro lado, a fim de 
impedi-lo, de frustrá-lo. 

  
As Cartas de Paulo 
  
Assim, essas cartas de Paulo trazem à vista uma grande quantidade de coisas 

que Satanás produziu, a maioria das vezes através da carne, como obstáculos ao 
propósito de Deus - o crescimento pleno. Como vimos, em Corinto foi a carnalidade, o 
que também está muito claro nos primeiros capítulos da segunda carta aos coríntios, 
e, entre os Gálatas foram os judaizantes. Um de seus maiores golpes contra o que 
Deus estava procurando fazer, e estava fazendo através de Seu servo Paulo, foi o 
ataque que eles fizeram contra a pessoa dele; isto é, um ataque contra ele como um 
vaso sendo usado por Deus, uma injúria da parte daqueles que professavam estar 
buscando os interesses de Deus. 

É sempre assim. Quando Deus se move e toma um vaso para o aumento de 
Cristo em Seu povo, para o crescimento espiritual, Satanás levanta um ataque contra 
aquele vaso, e busca frustrar o propósito, tentando prejudicar o propósito através 
daquele vaso de alguma maneira. Ele irá distorcer, mentir - oh, ele irá usar todo tipo 
de movimento para abater o instrumento -, para que o propósito Divino  caia em 
infâmia, ou fique emperrado. 

Agora aqui está uma carta (a carta aos Gálatas) que está repleta de conflitos 
terríveis. Martinho Lutero foi um lutador, se ele era alguma coisa, e ele disse que 
tinha aplicado esta carta a si mesmo. Mas o que Lutero disse mais tarde em relação a 
isto? ‘Anteriormente eu estava em sossego e conforto, em descanso e aceitação, 
porém, desde então, tenho me cercado a mim mesmo de um bloco sólido de 
inimigos’. Isto é significativo pelo que esta carta representa. Graças a Deus que 
Martinho Lutero viu tudo o que isto representa, ao invés de somente os seus inícios. 
Contudo, aqui estamos nós na presença do conflito, e o objetivo é para 
reconhecermos que se Deus está se movendo para um aumento da medida de Cristo 
nos santos, este movimento enfrenta todo o antagonismo do inferno, e o vaso usado 
pelo Senhor para este fim irá sofrer muitos ataques do inimigo, tanto do tipo violento 
como do tipo malicioso. Ele não irá parar por coisa alguma, buscando tornar aquele 
vaso inoperante, paralisá-lo, de modo que não possa cumprir sua divina missão. Eu 
sempre tomo o apóstolo Paulo como um representante pessoal da verdade que foi 
confiada a ele, como um vaso, como alguém em quem tudo o que se referia àquela 
verdade foi experimentado em sua própria história; e neste ponto, como em muitos 
outros, é totalmente manifesto que Paulo foi levantado como um vaso especial em 
relação ao propósito pleno e eterno de Deus a respeito da Igreja, e não houve outro 
homem na dispensação que tenha encontrado a força do inferno assim desta maneira, 
e seu esforço a fim de paralisar e destruir este homem. A sua posição nos mostra em 
sua própria história, e em sua própria pessoa, o que nós podemos esperar se 
estivermos ligados no propósito pleno de Deus. 

Isto deve ser esclarecedor e encorajador, olhado a partir de um ponto de vista. 
Isto deve explicar as coisas, e nos fazer assumir a nossa responsabilidade. O perigo 
tão freqüente conosco, quando há um surgimento poderoso de um antagonismo 
espiritual, e somos levados a sofrer, e são sofrimentos intensos, é que podemos 
considerar este sofrimento como algo em si mesmo, procurar atribuí-lo a causas 
naturais, sentir que é algo no curso da vida que temos que passar. Achamos que 
somos apenas sofredores, e fracassamos em ver que, embora a coisa possa aparentar 



ser isso, ela está definitivamente e diretamente relacionada ao propósito com o qual 
estamos ocupados.  

Pode ser que você não seja capaz de concordar com isto, devido a não estar 
experimentando isto, mas outras pessoas irão entender. Creia-me que, se estiveres 
engajado no pleno propósito de Deus para você, se você estiver unido ao pleno 
propósito de Deus para o Seu povo - para você mesmo e para os demais, 
especialmente para a igreja - você irá enfrentar os ataques do Diabo a fim de frustrar 
o propósito, de todos os meios concebíveis: a frustração com você mesmo, a 
frustração com o seu ministério. Você irá enfrentar o ataque fisicamente, irá 
enfrentá-lo em sua alma, irá enfrentá-lo espiritualmente. Você irá enfrentá-lo dentro 
de você mesmo, e irá enfrentá-lo fora de você. Você irá se encontrar numa batalha. E 
o que se aplica ao individual também se aplicará a qualquer companhia que se 
levantar em favor ao propósito de Deus. 

  
A Forma de Ataque entre os Gálatas 
  
Assim, encontramos a nós mesmos nesta mesma atmosfera imediatamente ao 

abrirmos esta carta aos Gálatas. Paulo não desperdiça tempo aqui. Ele usa muito 
poucas palavras visando a exatidão. Ele se apresenta, e sua introdução é um ataque. 
Ele abre a batalha na primeira sentença. “Paulo, apóstolo (não da parte dos homens, 
nem por meio dos homens...)”. Isto é um ataque. A batalha começa. Os judaizantes 
estiveram trabalhando, e eles persuadiram esses gálatas de que Paulo não era um 
autêntico apóstolo, mas tinha se colocado como tal; ele não era um dos doze, mas 
tinha se colocado a si mesmo. “Paulo, apóstolo (não da parte dos homens, nem por 
meio de homem, mas por meio de Jesus Cristo, e de Deus Pai, que o ressuscitou dos 
mortos)”. Você vê, isto é aceitar o desafio. Como isto vai ao coração das coisas! Isto 
toma a espada do inimigo e a faz virar para furar a si mesmo. Os judaizantes dizem 
que eu não sou um apóstolo reconhecido por Jerusalém; eu não fui ordenado pelo 
quartel-general; eu não sou um dos autênticos doze; não recebi as minhas credenciais 
dos eclesiásticos, aqueles que são chamados de colunas. Concordo! Porém eu recebi o 
meu apostolado do alto; recebi-o ‘através de Jesus Cristo, e de Deus Pai...’ O que 
vocês podem dizer disto? Como vocês irão lidar com isto? 

Agora, isto é apenas para salientar que você está num conflito, e para 
estabelecer o fato de que onde Deus está procurando se mover no sentido de levar o 
Seu Filho à plena formação na igreja, Satanás está sempre muito ativo, a fim de 
frustrar este propósito de todos os meios possíveis. Tenha sempre isto em mente. Que 
o Senhor nos ajude a fazer isto. Se nos lembrarmos disto, isto será a nossa salvação. 

O que os judaizantes procuraram fazer é, talvez, algo que não precisamos 
considerar em detalhe. Tivessem os judaizantes tido êxito, isto é o que teria sido o 
efeito e a conseqüência, principalmente que os gálatas teriam voltado para a 
formalidade religiosa, para o cerimonial e ritual, para a tradição e para as obras 
externamente religiosas, o que custaria primeiramente a vida, e posteriormente o 
eterno propósito de Deus. O apóstolo, nesta carta, assume a batalha em prol da vida, 
e faz dela uma questão de vida. 

Podemos ver claramente que o método do inimigo não estava restrito aos 
gálatas, pois isto já ocorreu antes do tempo deles, e ainda continua: formalismo, 
formalidade religiosa, cerimonial, ritual, tradições religiosas, muitas obras exteriores 
em nome de Deus, tudo isto no lugar, primeiramente, da vida espiritual, e então, 
finalmente, no lugar da plena intenção de Deus para o Seu povo. Isto é verdadeiro. 
Naturalmente, o inimigo sempre sabe onde ele tem um ponto saliente, onde ele tem 
um terreno de vantagem. Esses gálatas eram principalmente gentios, e eles tinham 
saído do paganismo, e em seu sistema de religião pagão havia muitos ritos e 



cerimoniais, muitas ordenanças religiosas. Havia todas essas atividades e 
representações exteriores que constituíam a forma de adoração dos seus deuses, e, 
para o homem natural, para o homem da alma, tais coisas são indispensáveis. O 
homem natural precisa ter o que é tangível; ele deve ouvir alguma coisa, ver alguma 
coisa, fazer alguma coisa, manusear alguma coisa. Todos esses acompanhamentos da 
religião são essenciais para a religião, e sua religião seria pobre se você tirasse essas 
coisas. Remova o artístico, o estético; tire todas as coisas externas que vêm aos 
nossos sentidos, e aqueles meios pelos quais expressamos nossa vida sensitiva, e o 
que é a religião? Esta vida espiritual pura, de fé, sem nada dessas coisas é uma coisa 
que não é interessante para a alma, e é muito vaga. Sim, que coisa irreal ela é! Esses 
gálatas tinham abandonado todas essas coisas, e tinham se voltado para o Senhor. 
Então os judaizantes vieram com a ordem judaica, e disseram: ‘Exceto se vos 
circuncidardes, não podereis ser salvos, e o que vocês precisam é voltar às 
ordenanças judaicas”. Se você estiver numa maré baixa, espiritualmente falando, 
você não será capaz de enfrentar este tipo de coisa, quando há argumentos plausíveis 
e fortes constrangimentos, e quando há ataque contra o instrumento que foi usado a 
seu favor, expondo todas as falhas e fraquezas dessa pessoa, mostrando como ela se 
colocou a si mesma com sendo algo contrário à posição aceita por Jerusalém. Esses 
líderes em Jerusalém tinham conhecido Jesus pessoalmente, em carne; tinham estado 
com Ele, e eles não concordavam com esse tipo de coisa, eles ainda criam nas 
ordenanças judaicas. “Como você vêem, Paulo está errado; ele está sozinho, ninguém 
concorda com ele”, este era o que os judaizantes diziam. 

Tudo era muito sutil, e assim Satanás teve o seu espaço entre eles, em relação 
à sua antiga forma de vida, trabalhando com aquela vida da alma não crucificada, e 
eles estavam seduzidos. “Ó, insensatos gálatas, quem vos fascinou?” Como 
salientamos, as palavras literais são: “Quem lançou sobre vocês palavras de encanto?” 
Um encanto é uma sensação agradável, até que você acorde. Um encanto é 
normalmente lançado sobre uma pessoa a fim de roubar algo dela, e de fato foi o que 
aconteceu no caso diante de nós. 

  
Compreensão Espiritual de Cristo 
  
Vamos, então, reconhecer o ponto, principalmente, que em Cristo somos 

chamados para fora de todas aquelas coisas. Isto é terreno, é do homem, é tradição, 
sistema religioso de ritos e ordenanças, de dias, tempos e estações. Fomos chamados 
para fora de tudo isso, para uma vida celestial em Jesus Cristo, por meio da fé. 
Quando você realmente consegue chegar ao seu alvo, você não tem mais qualquer 
inclinação em relação aquela outra coisa novamente, você não mais busca aquilo. 
Porém, este é justamente o ponto em Gálatas 4.19: “Meus filhinhos, por quem de 
novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós”. Paulo não estava 
dizendo aqui que sentia dores de parto em relação ao propósito final, quando Cristo 
deveria ser plenamente formado neles segundo o propósito de Deus. Naturalmente, 
tinha a ver com isto, estava relacionado com isto em última instância, porém não é 
isto o que ele quer dizer aqui; ele não está se referindo aquela plena conformidade à 
imagem de Cristo, não aquele pleno desenvolvimento de Cristo neles. O que ele está 
dizendo aqui é o seguinte: “Estou sentindo as dores de parto até que Cristo tome a 
forma definitiva em vocês”. É a diferença entre o embrião e a criança plenamente 
formada. Ele disse que estava em agonia a respeito disso. O problema com eles era 
que eles não tinham claramente visto Cristo, não tinham claramente compreendido 
Cristo; Cristo não estava distintamente definido neles, o significado de Cristo não 
tinha se tornado definido neles. Algo tinha acontecido. Eles tinham nascido do alto, 
tinham recebido o Espírito, pela fé tinham se voltado para o Senhor Jesus, porém, 



tinha se tornado evidente que eles não tinham compreendido o significado de Cristo. 
Paulo disse: “Receio que não tenha trabalhado em vão”. O que é trabalhar em vão? 
Oh, amados, em relação ao propósito de Deus, em relação ao pleno pensamento de 
Deus, é muito mais do que apenas crer no Senhor Jesus; é essencial que possamos ver 
QUEM e O QUE Jesus é, e o que Ele significa. 

Se você quer prova de que este é o ponto aqui entre Paulo e os Gálatas, 
reconheça isto, que o nome pessoal do Senhor Jesus Cristo ocorre quarenta e três 
vezes nesta pequena carta. Não é o título descritivo, como tão freqüentemente em 
outras partes. É o nome pessoal, o Homem Jesus Cristo quarenta e três vezes nesta 
carta. Por quê? Por que deveria ele trazer números tremendos de referências a Ele 
nesta carta? Bem, é muito evidente. Ouça sua exclamação, a este efeito: “Diante de 
cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente enviado, crucificado”, e vocês não têm 
visto! Quatro vezes nesta carta a cruz de Cristo é referida em relação as maiores 
coisas com que temos a ver. Nós não iremos nos ater agora a elas, porém, essas 
quatro afirmações sobre a cruz do Senhor Jesus Cristo nesta carta são as maiores 
coisas que poderiam ser ditas sobre a cruz, e todas elas fazem referência ao fim do 
ego: “Estou crucificado...” - o fato que abrange tudo; então, da mesma maneira, a 
severidade da lei - “Eu...morri para a lei”; a severidade da carne - “Aqueles que são 
de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências”; a severidade 
do mundo - “Longe esteja de mim gloriar-me, salvo na cruz de nosso Senhor Jesus 
Cristo, pelo qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo”. “Diante de 
quais olhos Jesus Cristo foi publicamente crucificado”, e vocês não têm compreendido 
essas  implicações. 

Se vocês tivessem crido (gálatas e todos os outros), você teriam de uma vez por 
todas sidos libertos dos sistemas religiosos, das ordens terrenas, dos ritos, das 
cerimônias, das tradições, e de todo esse tipo de coisas, e vocês estariam nos lugares 
celestiais; pois Cristo crucificado significa isto. Conhecer Cristo significa absoluta 
emancipação de todas as coisas aqui, até mesmo numa forma religiosa. É isto o que 
representa toda a questão da maturidade e imaturidade. Você pergunta: O que foi 
que constituiu a imaturidade entre os gálatas? Foi que, sob persuasão, influência e 
argumento, eles estavam a ponto de voltar tão facilmente e rapidamente para uma 
terrena ordem religiosa com a qual a cruz de Cristo já tinha acabado, tinha trazido ao 
seu fim. Oh, sim, a lei de Moisés, e toda a sua ordem, e seus rituais terminaram na 
cruz do Senhor Jesus. Ela tinha servido a um propósito, porém alcançou o seu 
cumprimento em Cristo, e Cristo crucificado marcou o fim. Em Cristo ressurreto, tudo 
para o que ela apontava é levado de forma espiritual para o céu, e agora nós estamos 
unidos com Cristo no céu. Ele cumpriu todos os valores daquilo para nós. Ele é o nosso 
Sumo Sacerdote, nosso sacrifício, nosso sangue precioso, nossa justiça, nosso acesso a 
Deus, nossa aceitação. Todas aquelas coisas que eram sombras, tipos e figuras é 
cumprido no Cristo ressurreto e exaltado, e nós temos tudo isto em valor espiritual. 
Sim, você diz, mas isto está tão distante, é tão irreal, e nós queremos algo que 
possamos tocar, ver, e ouvir. Ah, isto é imaturidade, isto é infância espiritual. As 
crianças sempre querem algo que possam ver e ouvir. Mas o apóstolo, nesta carta, 
leva os gálatas para um lugar onde todas essas coisas infantis acabam. Ele diz: “Vocês 
devem começar a filiação a partir do início”. É notável quão avançado ele está em 
seu ponto de vista nesta carta.  

Embora o lugar dos filhos esteja no futuro, embora a herança esteja lá, o 
apóstolo diz: Nós somos todos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, e se espera que 
nós agora comecemos a viver sobre o princípio da filiação. Não queremos brinquedos 
para brincar com eles na terra, livros de figuras para olhar, lições objetivas, mas 
chegamos em espírito imediatamente a uma compreensão de Jesus Cristo, e a uma 
viva comunhão com Ele, de modo que todo aquele tipo de coisa é passado. A cruz do 



Senhor Jesus nesta carta não está estabelecida meramente em relação àquilo que 
poderíamos chamar de pecado grosseiro, mas está estabelecida contra toda religião 
na carne, e quando Paulo diz: “Estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas 
Cristo vive em mim”, ele mais adiante acrescenta: “e esta vida que agora vivo na 
carne, vivo-a na fé do Filho de Deus...” Você enxerga o contexto. É a diferença entre 
a vida na lei e a vida no Cristo ressurreto; não a diferença entre a vida religiosa dos 
judeus como tal e o homem religioso como tal. Tudo isto é uma coisa só, e a cruz 
elimina tudo isto, e o “EU” que está naquilo é levado a um fim. Agora eu vivo, ele 
diz, “contudo não mais EU, mas Cristo... e a vida que agora vivo, vivo-a na fé, a fé 
que está no Filho de Deus...” É um tipo de vida. A cruz leva para aquele tipo de vida 
que é a vida do Filho de Deus vivida por nós pela fé. Isto deve ficar reservado para 
futuras considerações. Permaneceremos com os pontos mais óbvios na carta. 

  
Cristo Formado no Interior, uma Questão de Suprema Importância 
  
Penso que podemos discorrer um pouco mais sobre as palavras no capítulo 

4:19: “Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja 
formado em vós”. 

É um lamento angustiante para que os crentes possam chegar a um lugar onde 
fiquem firmes. - “Cristo seja formado”. É o lugar onde haja alguma definição neles 
quanto ao Senhor Jesus. É uma coisa estabelecida. Eles VIRAM o Senhor Jesus, e eles 
estão firmes. Você não consegue movê-los; isto é, eles têm a raiz da questão neles 
mesmos. Cristo tomou forma dentro deles. 

Agora, se Paulo se angustia, geme, sente dores de parto em relação a isto, 
quão importante isto é, e que sérias conseqüências devem estar relacionadas à 
condição dos gálatas. O necessário lamento entre o povo de Deus é para que ele possa 
chegar a um lugar e a uma posição  firme e estabelecida, em conseqüência do 
significado de Cristo ter chegado a eles com clareza e definição; é para que ele possa 
estar estabelecido e alicerçado, não ser facilmente removido, não cair facilmente nos 
discursos encantadores. Eles conhecem o Senhor, e você não os pode mover. Você não 
precisa cuidar de pessoas como essas. Você não precisa pegá-las e pô-las de novo em 
pé. Você não precisa supri-las de muletas. Você pode confiar nelas. Você sabe que 
elas possuem o conhecimento básico do Senhor, que elas não se moverão facilmente, 
que elas irão avançar. Elas entendem o que isto significa; elas compreenderam o 
significado de Jesus Cristo, e você pode crer que elas irão prosseguir. Você irá 
concordar que isto é um estado muito necessário ao propósito de Deus, que é o pleno 
crescimento; ter um entendimento inicial e fundamental do significado de Cristo, e se 
tornar firme em relação a Ele. É por que está faltando isso que há tanta pobreza e 
limitação espiritual, tanta fraqueza, deficiência e derrota em todo lugar. É uma 
questão de ver o Senhor Jesus Cristo. 

É por isso que o apóstolo usa, com toda a sua força, o seu próprio caso pessoal 
como um caso em questão. Ele abre esta carta, e assume a batalha. Ele declara o seu 
apostolado como vindo do céu, e não dos homens. Então ele continua com o seu 
próprio caso, e mais adiante ele irá dizer: “Aprouve a Deus, que me separou desde o 
ventre de minha mãe, e me chamou por Sua graça, revelar Seu Filho em mim”. 
Quando isto aconteceu, ele diz, em efeito: “não subi a Jerusalém para consultar 
carne e sangue; eu tinha a raiz da questão em mim mesmo pela ação direta do 
Espírito Santo”. 

  
Tudo é pelo Espírito 
  



Prossiga através desta carta novamente e conte o número de vezes que o 
Espírito é mencionado. Você irá descobrir em toda parte que é o Espírito, e que é a 
obra interior do Espírito Santo no coração que faz com que ele veja o Senhor Jesus. 
Eu não estou falando a respeito de ver uma figura, não a respeito de ver uma pessoa 
como tal; estou falando sobre entender o significado do Filho de Deus, o significado 
do Homem Jesus Cristo, como Ele reúne todas as coisas que já existiram, ou que irão 
existir, em Sua própria pessoa, e se torna a corporificação de todo propósito de Deus, 
de toda intenção de Deus, e a fonte de todos os recursos e relação ao propósito de 
Deus: e Ele se torna isto para Paulo. Paulo não precisa de judeus, nem de altares, 
nem de sacerdotes judeus, nem de derramamento de sangue e sacrifícios, nem de 
templo judeu, ou tabernáculo. Jesus Cristo é tudo isto e infinitamente mais para 
Paulo. Paulo não vive por essas coisas, Jesus Cristo é a sua vida. Ele não precisa da 
orientação daquelas coisas, Jesus Cristo é o seu Guia. É o que o Senhor Jesus é para 
ele que é o resumo de tudo isto. 

Quando você tem isto, você está fora, você está livre. Oh, ninguém precisa 
dizer a você: você tem que fazer isto, e você tem que fazer aquilo. Isto é a lei. Você 
está fora, está livre, você tem descanso, liberdade, poder, e paz em Cristo, em 
comunhão com Ele, em comunhão com Deus Nele. Imagine que grande queda foi esta 
da parte dos gálatas. Paulo apela: “Oh vocês, que começaram no Espírito, acham que 
podem agora serem aperfeiçoados na carne?  Vocês que receberam tudo isto pelo 
Espírito Santo, acham que irão alcançar o pleno propósito de Deus, serão 
aperfeiçoados recorrendo a atividades religiosas da carne? Isto é impensável. Não 
pense que porque você encontra Paulo espantado, perplexo, confuso e 
veementemente zangado, que alguém então poderia desfazer a cruz de Cristo, tão 
separado da vida do Espírito. Maturidade espiritual é que o Espírito Santo revelou e 
está revelando todo o significado de CRISTO EM NÓS, e que estamos vivendo Nele. 
Imaturidade espiritual é que nós precisamos ter todas essas coisas religiosas 
exteriores para nos ajudar a sermos bons, e com um resultado bastante insatisfatório. 
Você entende o ponto? Leia a carta novamente à luz desta palavra: “Por que somos 
filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho aos nossos corações, o qual clama Abba...” 
Nas línguas originais da Bíblia, o Hebraico e o Grego, quando você lê aquela sentença 
em particular, você está usando exatamente a palavra que o Senhor Jesus usou 
quando Ele orou ao seu Pai. Quando Ele orou, Ele não disse em Inglês: Pai! Ele disse, 
Abba! Eu não vejo qualquer valor particular em isto chegar a nós desta maneira, 
porém é estranho que o Espírito Santo tenha preservado isto, e nos dado a palavra 
original, e então a tradução, como se Ele desejasse nos tocar mais intimamente com 
isto, trazer-nos  em espírito para o coração do Senhor Jesus. 

Exatamente como Jesus Cristo disse ao Pai, Abba! Assim, o mesmo Espírito, 
como Cristo está em nós, provocando em nós o mesmo relacionamento com o Pai que 
Ele tinha: “Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho aos nossos corações, 
clamando Abba...”  É aí onde começa a vida no Espírito - Pai! É pelo Espírito de Seu 
Filho. 

Você vê que o propósito de Deus é que pudéssemos ser conformados à imagem 
de Seu Filho. O Espírito de Seu Filho em nós clamando “Pai”, revelando Cristo em nós. 
“Aprouve a Deus...revelar Seu Filho em mim”. Isto coloca tudo no interior, do começo 
ao fim, do início ao fim; o primeiro passo e a plenitude estão ligados a isto. “Revelar 
Seu Filho em mim”! Isto se coloca contra todas as externalidades da religião. A 
diferença está entre a vida e a morte, a terra e o céu, o tempo e a eternidade. E 
assim, Paulo chama isto de liberdade, “a liberdade dos filhos de Deus”. “Permanecer 
firme na liberdade...” 

Que o Senhor torne tudo isto claro, e traga isto aos nossos corações, para que 
possamos conhecer Cristo. 



  
CAPÍTULO 6 - A REVELAÇÃO DE JESUS CRISTO NO CORAÇÃO  
  
 Ler: Gálatas 3; 5:13  
  
Paulo estava continuamente crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, 

porém foi um conhecimento ou uma revelação abrangente que o levou para a Arábia 
por um longo período, a fim de que ele estivesse ocupado com as suas implicações, e, 
quando ele retornou, fica muito claro que ele tinha compreendido a significância 
daquela revelação; ele tinha visto o que Jesus significava no pensamento de Deus. 
Uma das coisas que tinha acontecido foi que, com esta revelação, ele voltou no 
tempo para muito antes de toda a história do povo ao qual ele pertencia por 
nascimento, para muito antes da história judaica, para muito antes do seu próprio 
relacionamento com o judaísmo, e tinha visto claramente que o Senhor Jesus era o 
centro de tudo aquilo no pensamento de Deus, que Ele incorporava todos os valores 
espirituais dentro de Sua própria Pessoa, e que o judaísmo como um sistema religioso, 
tradicional, histórico, não mais era levado em conta no pensamento de Deus, mas 
aquilo que realmente existia em seu lugar era Jesus Cristo no céu. Tudo o que o 
judaísmo significava, o que era de valor espiritual, estava centrado numa pessoa viva, 
e não mais num sistema, numa tradição, numa ordem de coisas exteriores, onde tudo 
era sem vida, era ineficiente, incapaz de produzir satisfação e realização do desejo 
do coração, libertação do pecado e tranqüilidade de consciência para sempre. O que 
Paulo tinha visto agora  foi que tudo aquilo para o qual o judaísmo apontava, mas que 
era incapaz de realizar e cumprir, era pra ser obtido, e que ele tinha obtido tudo 
aquilo na Pessoa Viva e Ressurreta de Jesus Cristo. 

  
Liberdade, um fruto da Revelação  
  
Esta é apenas uma coisa que Paulo viu, porém, isto produziu um efeito 

tremendo sobre ele. Fez o que nada mais em todo o universo poderia ter feito. Isto 
absolutamente libertou Saulo de Tarso, o radical e veemente judeu, do seu judaísmo. 
Isto o emancipou de todo aquele sistema, como um sistema terreno, embora aquilo 
tivesse sido dado por Deus para um propósito. Nada poderia ter libertado Saulo de 
Tarso daquilo, mas somente uma revelação de Jesus Cristo. É sempre fútil e perigoso 
aconselhar as pessoas a deixarem uma coisa até que elas tenham uma revelação 
daquilo que é mais pleno, e somente tal revelação irá realizar a verdadeira 
emancipação. Liberdade, e seus termos similares, é o que significa ter esta revelação 
nesta carta. É a absoluta emancipação da limitação, da escravidão e da tirania de um 
sistema religioso terreno que constantemente diz: Você deve! Você não deve! Você 
pode! Você não pode! Trazido sob o martelo da lei o tempo todo. Esta libertação 
emancipa completamente de tudo isso e leva para uma liberdade gloriosa, na qual 
você pode fazer exatamente aquilo que você quer, porque a sua vida está elevada nos 
lugares celestiais. Dizendo assim vamos ser cuidadosos, porque há aqueles que se 
escondem debaixo da graça, debaixo da emancipação da lei, para satisfazerem os 
desejos da carne. Há muitas pessoas que servem os seus próprios prazeres no dia do 
Senhor, e argumentam que eles não estão debaixo da lei, mas da graça. Cuidado, pois 
Paulo diz: ‘Pois vós, meus irmãos, fostes chamados para a liberdade; não useis a 
liberdade para dar ocasião a carne.” Se você fizer isto, lembre-se de que você está 
desfazendo a obra da cruz do Senhor Jesus, e está violando a obra do Espírito Santo, e 
não está no terreno da graça como foi colocado aqui. Assim, não vamos pensar que 
porque não estamos debaixo da lei do sétimo dia, no qual somos proibidos de fazer 
uma porção de coisas, que podemos satisfazer os desejos da carne; pois a diferença 



aqui está entre a carne e o Espírito. Não é um novo fardo, mas uma nova liberdade, a 
liberdade de um poder de vida inteiramente novo, de uma direção na vida. 

Paulo diz que a sua emancipação, o efeito desta gloriosa libertação, se deu 
pela revelação interior de Jesus Cristo. É aí onde começamos a nossa maturidade 
espiritual. Temos que chegar aí. Este é o descanso. As pessoas que ainda estão 
debaixo da lei, muito embora seja uma lei cristã, estão debaixo do: Você pode! Você 
não pode! Pessoas que são geralmente limitadas em sua capacidade espiritual, em sua 
medida espiritual. Aqueles que realmente têm enxergado pela revelação do Espírito 
Santo o que Jesus Cristo é, tais pessoas têm ficado livres, e têm sido colocadas num 
caminho de grande capacidade para o crescimento espiritual. Estão em descanso, e o 
descanso é um fator básico para o crescimento espiritual. Não há nada que limite e 
prejudique mais o crescimento do que a falta de repouso. Isto é uma lei no campo 
físico. Se no campo físico você está sem repouso, então você não progride, você não 
cresce, você não se desenvolve. 

São aquelas pessoas despreocupadas que chegam a grandes proporções físicas 
no campo natural. E assim ocorre também no campo espiritual, com relação a nossa 
vida espiritual, que ela cresce rapidamente, uma vez que há descanso. A lei é algo 
penoso, que causa fadiga, aborrecimento. Seja lá onde ela esteja , seja judeu, ou 
cristão, é uma coisa irritante dizer: Você deve fazer isto! Você não deve fazer aquilo! 
O Senhor quer que estejamos livres disso tudo, e não que sejamos trazidos para 
debaixo desse jugo de servidão na condição de filhos Seus, mas que vivamos na 
alegria do Senhor Jesus. Nós não iremos nos abster de muitas coisas nas quais somos 
compulsivos à base da lei. O assunto de ir às reuniões do povo de Deus pode servir 
como um exemplo aqui. Você pode ir legalmente, ou você pode ir em liberdade. Você 
pode ir porque as pessoas esperam que você vá, porque elas irão se importar se você 
não estiver lá, e o Senhor ficará triste se você não for. Este tipo de constrangimento é 
legal, e o Senhor, caso você não saiba, não quer que você se reúna desta maneira 
absolutamente. 

Você não irá progredir muito se você agir desta maneira. Isto será sempre um 
grande fardo, e você estará desejando que não haja tantas reuniões. Se você, 
contudo, está vivendo na alegria do Senhor Jesus, você não irá se dedicar a poucas 
reuniões; você estará lá, mas estará lá em vida, em alegria; você estará lá para um 
ganho, para melhor. Isto é liberdade. 

Eu simplesmente tomo isto como um exemplo, como uma ilustração. Isto se 
aplica a todas as outras coisas. Se você realmente estiver vivendo na alegria do 
Senhor, ninguém terá que dizer: Você não deve fazer isto! Se fossem eles que assim o 
fizessem, você responderia: ‘Eu não quero fazer, não tenho interesse nisto, tenho 
algo melhor!’  Liberdade é a transcendência do Senhor Jesus, é o território  infinito 
aonde chegamos; um território mais amplo, celestial, e glorioso, e nós temos deixado 
todos os outros. 

Isto é exatamente o que aconteceu com Paulo nesta grande questão de 
libertação do judaísmo. Ele viu o que aqueles judaizantes estavam fazendo, que 
aqueles que tinham sido levados a Cristo através de sua instrumentalidade estavam 
simplesmente sendo tirados daquele campo glorioso de liberdade e plenitude em 
Cristo, e levados de volta para a antiga base legalista, que os judaizantes estavam 
destruindo toda a obra que Cristo tinha feito para a emancipação deles. Eles, na 
verdade, estavam colocando Cristo de lado. Assim, Paulo traz Cristo à vista 
novamente, e faz disso a questão - e isto é uma coisa tremenda, é uma questão 
antiga, é a questão de sempre - Cristo ou a lei, Cristo ou o judaísmo, Cristo ou 
meramente a religião tradicional, histórica; a Pessoa viva ou o sistema. 

Agora ele diz: Eu fui liberto de todo este fardo, e nada, a não ser a revelação 
de Jesus Cristo, poderia me libertar. Ele prossegue nesta carta falando sobre a sua 



vida na religião judaica. Ele era muito zeloso sobre essas coisas. Ele era um devoto do 
judaísmo, e ele não media esforços em relação a este sistema de coisas. Nada o teria 
mudado, porém ele viu Jesus Cristo. Deus revelou Seu Filho nele, e tudo aconteceu. 

Isto pode não se aplicar a muitos de nós, porém é o princípio  que eu quero que 
você reconheça. Você pode não precisar ser emancipado de algum judaísmo ou 
legalismo, mas o princípio é este, que para todo crescimento, progresso, aumento, 
maturidade, é essencial que haja no coração uma revelação contínua de Jesus Cristo, 
e que você e eu jamais iremos chegar ao fim desta revelação. É possível para alguns 
de nós dizermos com verdade que este ano temos visto mais do significado do Senhor 
Jesus do que em todos os anos anteriores de nossas vidas.  

Você pode dizer isto? É a coisa mais abençoada e mais maravilhosa ser capaz de 
reconhecer que há uma revelação crescente de Jesus Cristo no interior; você enxerga 
cada vez mais daquilo que Ele representa, do ponto de vista de Deus, como resultado 
disso, há esse aumento do Senhor Jesus, esse aumento do qual esta carta se refere, o 
fruto do Espírito, o amor. Um aumento da revelação de Jesus Cristo no coração é um 
aumento do amor do Senhor Jesus, o fruto do Espírito. Você fica consciente de que o 
seu coração é cada vez mais constrangido pelo amor de Cristo, e que a sua falta de 
amor dá lugar ao Amor de Cristo. Há mais alegria no Senhor Jesus hoje do que antes, 
porque você está vendo mais do que Ele é. É algo prático. Isto é crescimento 
espiritual: “Aprouve a Deus...revelar Seu Filho em mim’. 

  
A Relação Revelação e Desvio  
  
Vamos dar ênfase a este princípio na medida em que prosseguirmos, a 

necessidade de que cada um de nós possa ter uma revelação pessoal e individual do 
Cristo vivo, pela ação do Espírito Santo em nossos corações. Se não tivermos isto, 
então seremos uma presa para qualquer coisa no caminho. Esses gálatas foram vítimas 
dos judaizantes, e eu vejo tantas pessoas do Senhor que se tornam vítimas de alguma 
doutrina, de alguma teoria, de alguma coisa que é completamente periférico. Se for 
verdade ou não, isto não é o caso, mas as pessoas são levadas, por exemplo, pelo 
universalismo ou israelismo Britânico, e ficam absorvidas por essas coisas. Em algumas 
delas não há qualquer verdade absolutamente; em muitos há verdade suficiente para 
fazer deles uma decepção positiva. Mas mesmo supondo que eles estivessem 
completamente corretos, o ponto é este: Estão tais pessoas conduzindo-nos 
diretamente para o propósito de Deus, ou simplesmente estão nos desviando de 
alcançá-lo?  Esses gálatas ficaram presos em teorias, em ensinos, e não estavam 
caminhando na direção do propósito de Deus.  

Como isto aconteceu? Uma resposta que é geralmente aceita é que eles tinham 
uma condição espiritual baixa. Não havia uma continuidade interior, uma revelação 
viva do Senhor Jesus. Eles assimilaram o cristianismo e seus princípios, mas Cristo não 
estava formado neles no sentido de tomar forma, e porque eles estavam em tal 
posição, com Cristo não formado, não tendo forma clara, não claramente definida e 
compreendida no Espírito, essas outras coisas vieram e os capturaram, desviaram-nos, 
e agora lá estão eles estreitados em seus próprios interesses, e você não pode tocá-
los. Aquilo era tudo para eles, e isto os tinha desviado do propósito pleno de Deus. 

  
A Revelação Deve Ser Contínua e Progressiva 
  
É muito importante que haja esta contínua revelação viva de Cristo em nosso 

coração, se quisermos alcançar o pleno propósito de Deus. Paulo alcançou esta 
revelação bem no início. Foi uma revelação inicial, mas também foi uma revelação 
contínua. Ela era a base da direção de sua vida. ‘Quando aprouve a Deus... Revelar 



Seu Filho em mim... não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém, aos que 
eram apóstolos antes de mim...’  Por que ele não fez isto? Se ele tivesse aceitado um 
sistema de ensino, ele teria ido e discutido com as outras pessoas que estavam 
interessadas, e que estavam naquele sistema de ensino, a fim de verificar se eles 
tinham compreendido corretamente. Ele teria comparado notas e dito: ‘Agora, olhem 
aqui, eu aceitei este ensinamento; vocês estão interessados nele, e eu quero saber se 
estou correto em minha compreensão deste ensino’. 

É isto que significa? Isto seria consultar carne e sangue. Ele teria consultado as 
autoridades no quartel general sobre esse assunto. Mas não, ‘Não consultei nem 
carne, nem sangue, nem subi a Jerusalém, aos que eram apóstolos antes de mim...’  
Se você prosseguir lendo esta carta, irá descobrir que aqui está um movimento que 
não é do tipo errado de independência, mas é um movimento real do conhecimento 
pessoal de Jesus Cristo. Isto é determinante ao longo de toda a sua vida. Ele fala em 
crescer na revelação de Jesus Cristo; uma revelação de Jesus Cristo foi dada para 
direcionar os seus movimentos. Observe você, não foi uma revelação que tornou a 
forma de um ditame: Paulo, você vai aqui, você vai lá, você vai a outro lugar. Foi 
uma revelação de uma Pessoa. 

Você pode encontrar dificuldade para compreender isto, mas se o Senhor abrir 
o nosso entendimento nesta questão poderemos ver que todos os movimentos do 
Espírito de Deus estão de algum modo ligados à Pessoa do Senhor Jesus Cristo. São de 
alguma maneira uma expressão de Cristo. Ele está continuando a Sua obra, e o Seu 
ensino, Ele prossegue com a Sua obra até o fim da dispensação. Ele não abandonou o 
campo, nem deixou o cenário de atividades, entregando-nos a nós, para que a 
continuássemos; Ele continua. Ele é o Cabeça, a Pessoa que tem tudo em Suas mãos. 
Mas o que Ele tem em Suas mãos não é um montão de coisas que Ele está fazendo, 
mas é uma expressão de Si mesmo. O Senhor Jesus está colocando a Si mesmo nas 
coisas, e trazendo as coisas em relação a Si mesmo. 

Você olha para o propósito de Deus, e descobre que Jesus Cristo deve ser 
universalmente expressado de uma forma espiritual. O que Ele é irá no futuro 
preencher todo este universo, e você precisa conhecer o que o Senhor Jesus é, a fim 
de ter a sua vida direcionada. Você precisa ser governado por aquilo que Ele é; você 
precisa de uma revelação Dele. Podemos tomar uma ilustração a partir do 
tabernáculo no deserto. Aquele tabernáculo é uma expressão abrangente no tipo da 
Pessoa de Jesus Cristo, e, se olharmos para ele de qualquer ponto, seja de sua 
constituição ou de sua operação, vemos algo do Senhor Jesus Cristo. 

Se olharmos para um alfinete do tabernáculo, veremos algo Dele expresso. De 
modo que o tabernáculo se torna um grande sistema espiritual, e Cristo é isto. Cristo 
não é somente uma pessoa, Cristo é, em efeito, um grande sistema espiritual e 
celestial. Quando entramos em Cristo, nós entramos numa ordem celestial. Não é 
nenhum manual de instruções, mas uma Pessoa viva. Se o Espírito Santo tem controle 
sobre você e sobre mim, de modo que nos movemos por Ele, todos os nossos 
movimentos, por um lado, serão de alguma forma uma expressão de Cristo, e, por 
outro lado, um trazer as coisas para o relacionamento com Cristo, de modo que Cristo 
se torna proeminente nelas. A questão não é: Devo vir aqui? Devo ir lá? Devo fazer 
isto, ou devo fazer aquilo? A questão é: Irá Cristo de alguma forma Se expressar a Si 
mesmo? Irá Ele Se manifestar lá? Então eu irei com ele, a fim de ser o Seu 
instrumento, o Seu vaso. É uma questão da Pessoa, não de coisas a serem feitas. 

Isto é algo muito difícil de explicar, mas Paulo deixa claro que a sua vida era 
governada pela revelação de Jesus Cristo. Ele caminhava pela revelação de Jesus 
Cristo. Ele reconhecia no espírito que Cristo estava se movendo para uma certa 
direção, para um determinado propósito. Isto era revelado a ele, e assim ele se movia 
pelo Espírito, porque isto era uma questão do mover de Cristo. É desta forma que a 



vida tem que ser governada. Nossa oração não deve ser: Senhor, devo fazer isto, e 
devo fazer aquilo? Devo ir naquele lugar? Nossa oração deve ser: Senhor, Tu irá lá? Tu 
irás fazer isto ou aquilo? Tu me queres para o Teu propósito aqui ou lá? Está tudo 
relacionado a uma Pessoa viva. Do contrário você irá construir um grande sistema de 
atividades, que dizemos ser para Cristo, ao invés de ser a direta e a  pura obra de 
Cristo. Há valor e significado real nisto. É um fator determinante. O que foi inicial na 
vida do apóstolo também foi contínuo; isto é, toda a sua vida do começo ao fim foi 
governada pela revelação de Jesus Cristo. 

  
Uma Posição de Completa Dependência  
  
Tudo isso se refere ao seguinte: que Cristo tinha se tornado tudo para ele. Não 

era uma nova religião, e não era uma nova vida de obra. Não era uma nova missão 
sobre a terra. Se você ainda não chegou nesta posição, você irá - se prosseguir o 
suficiente com o Senhor - chegar a um lugar aonde você não irá mais querer nenhuma 
missão de vida ou de obra, ou quaisquer outras comissões; você chegará a um lugar 
de fraqueza, de incapacidade e de dependência tão absoluta que toda a sua atitude 
será: Oh, Senhor, livra-me de fazer algo, a menos que o Senhor queira fazê-lo. 
Senhor, se Tu não fores fazer isto, então, por misericórdia, livra-me de colocar a 
minha mão. 

Paulo não se lançava num novo empreendimento; Paulo estava ligado à Pessoa 
de Jesus Cristo, e ele diz: ‘e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, a fé que 
está no Filho de Deus.’ Cristo e Sua vida impulsionava o apóstolo. É a missão de 
Cristo, o propósito de Cristo, não o de Paulo. É o que o Senhor está fazendo, e não o 
que Paulo está fazendo para o Senhor. É isto o que significa; Cristo se tornando tudo. 
De modo que por isto nós não temos vida fora de Cristo, não temos força, nem 
sabedoria, nem conhecimento; não temos nada, nem mesmo capacidade para 
vivermos separados de Cristo; todas as energias e fontes naturais foram reduzidas 
pelo ato soberano do Senhor, de modo que não sou mais EU, mas Cristo quem vive e 
quem faz. Isto representa uma posição que é naturalmente dolorosa para nós, muito 
dolorosa. Embora possamos às vezes chegar a um lugar onde dizemos para o Senhor: 
“Bem, Senhor, estamos preparados para ter enfermidade, fraqueza e sofrimento se 
tão somente  isto fizer redundar em Teu poder”, dizemos nós, ao mesmo tempo, “Se 
for possível, livra-nos de nossa enfermidade”. Há sempre uma negociação. Aqui está 
um homem a quem tomamos como uma representação da verdade que foi mostrada 
através dele. 

Se existiu um homem que permaneceu na luz do propósito pleno de Deus nesta 
dispensação, este alguém foi Paulo. Aqui ele fala muito sobre sua enfermidade, a 
fraqueza que estava em sua carne. Ele conta que esses gálatas não o desprezaram  
por causa de sua fraqueza e enfermidade de sua carne; que eles arrancariam os seus 
próprios olhos por dar a ele, caso pudessem; mostrando que tipo de enfermidade era 
aquela, algo que o tornou desprezível. Penso que há uma semelhança muito próxima 
entre esta afirmação e aquela de 2 Coríntios 12: “Foi-me dado um espinho na carne, 
um mensageiro de Satanás para me esbofetear..’  Ele disse que aquilo foi-lhe dado a 
fim de que ele não se gloriasse acima da medida. Aqui está uma afirmação de que os 
gálatas não o desprezaram  por causa desta enfermidade, desta prova, desta tentação 
que estava em sua carne. Ao final de sua carta ele disse: “Vejam com quão grandes 
letras lhes escrevo de próprio punho.” Agora tudo isto é a experiência humana desta 
obra de levar os santos para a maturidade. 

  
Maturidade exige que haja sempre a diminuição do elemento humano, do 

elemento natural da carne, de nossa própria força, de nossa própria sabedoria, de 



nossa própria competência, de nossa própria confiança. Nós devemos diminuir, de 
modo que clamamos a Deus: “Não nos permita  fazer as coisas, a menos que Tu as 
esteja fazendo”. Quando você chega nesta posição, você pode ser um instrumento 
para a maturidade dos santos. É verdade que quanto mais há de nós, menos haverá de 
Cristo através de nós para os outros; quanto menos há de nós, mais poderá haver de 
Cristo para as pessoas. Este é o caminho para a maturidade. É isto o que se pretende 
pela revelação de Cristo.  

Qual é a natureza da nossa revelação de Jesus Cristo? Descobrimos que Ele é a 
nossa força na nossa fraqueza; Ele é a nossa Vida na nossa morte; Ele é a nossa 
sabedoria na nossa dificuldade; em nosso problema; descobrimos que Ele é o nosso 
descanso no problema, nossa alegria no sofrimento. Nós O encontramos. É a revelação 
de Jesus Cristo em nós pelo Espírito Santo. Este é o caminho do crescimento. Este é o 
caminho do crescimento de um ministério. Isto é emancipação, liberdade, é união de 
vida com a Pessoa viva pela revelação do Espírito Santo. Paulo mostra que há muitas 
outras coisas que resultam desta revelação. Há uma libertação da carne. Você se 
lembra que ele clamou, e que está registrado no final do capítulo 7 de sua carta aos 
Romanos: “Miserável homem que sou; quem me livrará do corpo desta morte?” A 
libertação é através de nosso Senhor Jesus Cristo: “Graças a Deus por Jesus Cristo 
nosso Senhor”.  

Agora Paulo diz aos gálatas: “Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne, 
com as suas paixões e concupiscências”; estão libertas da carne pela revelação de 
Jesus Cristo. “Graças a Deus...”. Eu vejo a saída, é através de Jesus Cristo. Ele coloca 
isto em contraste com a lei. De que forma eles , debaixo da lei, esperavam ficar 
livres da carne? Por meio de todos os tipos de rituais, cerimoniais, formas, práticas e 
observações, por meio do: “Você deve! E você não deve!”; porém isto nunca 
funcionava. Quando o Espírito Santo revela o Senhor Jesus então há esta libertação. 
Não há crescimento e plenitude espiritual até que haja libertação da escravidão e da 
tirania da carne.  

Agora, isto requer muito mais tempo do que podemos dispor no momento, 
porém temos freqüentemente falado que, se realmente enxergarmos o Senhor Jesus, 
Aquele em quem toda essa questão do pecado foi combatida e vencida, e que o poder 
da carne foi completamente vencido pelo poder do Espírito; e nós O vemos por causa 
do triunfo pleno e completo contra a carne que ocorreu Nele pelo Espírito de Deus, à 
destra de Deus, há uma virtude em que Ele está lá para nós como vitória sobre a 
carne. Nós nos assentamos à mesa do Senhor, comemos e bebemos dos símbolos do 
Seu Corpo e do Seu Sangue. O que isto significa? É um ato de fé que tomamos a Ele 
para ser a nossa vida aqui. Este Sangue é a vida incorruptível do Senhor Jesus, sem 
pecado, imortal. Isto é para mim aqui agora, até que a minha obra termine, para me 
manter no meio dessas condições. Há um Senhor vivo para ministrar a mim, para me 
manter contra a obra da enfermidade até que Deus acabe com o vaso. Há algo em 
Jesus Cristo para a nossa libertação hoje de toda a obra da velha criação. 

Vamos orar na base de Sua humanidade vitoriosa, e vamos viver na base de Sua 
humanidade vitoriosa; Ele está aqui para nós. Toda a virtude do que Ele é em glória 
será ministrada a nós pelo Espírito Santo. Pela revelação de Jesus Cristo somos 
libertos da lei, da carne, sim, de todas as coisas. Isto é importante e valioso. Se você 
não entender isto, peça ao Senhor que assim o faça para a Sua glória. 

  
CAPÍTULO 7 - O LUGAR E A OBRA DO ESPÍRITO SANTO  
  
Há uma linha  que flui através desta carta aos Gálatas que parece revelar, 

talvez, o fator principal no crescimento espiritual: o lugar e a obra do Espírito Santo. 
Faríamos bem se a seguíssemos neste momento. Há cerca de treze referências ao 



Espírito Santo na carta. Não iremos nos referir a todas elas, mas iremos nos ater a 
algumas características e fatores bem distintos ligados a isso. 

É muito claro nesta carta, e, naturalmente em outras partes da Palavra, que o 
Espírito Santo é fundamental na realização de todos os propósitos de Deus no 
indivíduo e na igreja. Pode nos ser útil irmos para uma apresentação bem simples 
desta verdade na medida em que ela é desdobrada nesta carta. 

  
O Recebimento do Espírito  
  
Em relação a isso, ler capítulo 3:1,2: “Ó, insensatos gálatas, quem vos fascinou 

para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi 
mostrado, crucificado, entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito 
pelas obras da lei ou pela pregação da fé?” Essas palavras no verso 2 toca a questão 
bem no seu início da forma mais simples e elementar. Elas têm a ver com o 
recebimento do Espírito. Precisamos pausar por um instante, para reunir a ligação 
entre esta interrogação e todo o propósito da carta. Parece que o apóstolo está 
fazendo algo semelhante ao seguinte: Ele está dizendo, ‘agora vocês, gálatas, 
responderam à mensagem do evangelho, e ao fazer isto, vocês fizeram um tremendo 
movimento de um campo para o outro. Vocês saíram diretamente daquele campo 
pagão, com suas externalidades de observações religiosas com suas práticas. Vocês 
abandonaram tudo e assumiram a posição simples da fé no Senhor Jesus. Quando 
vocês fizeram isto, o selo de sua aceitação, o selo de sua atitude de fé, a marca que 
Deus deu a fim de mostrar que vocês são uma nova criação em Cristo, foi que vocês 
receberam o Espírito Santo; e vocês receberam o Espírito Santo de Deus, a fim de que 
todo o propósito de Deus em vocês pudessem ser realizados, agora que vocês 
entraram para um relacionamento com Ele em Seu Filho, Jesus Cristo. 

Este recebimento do Espírito Santo foi fundamental e abrange todas as coisas. 
Foi o selo, a garantia. Com o Espírito Santo vocês receberam a garantia e a dinâmica 
de tudo; não havia mais nada com o que se preocupar. Ao receber o Espírito Santo a 
herança é assegurada a vocês, vocês estão selados. Era algo tremendo que vocês 
deviam receber, pois isto significou que Deus começou a Sua obra e possui terreno em 
vocês para levar a obra até o fim. Sim, o Espírito Santo foi tudo em relação aos 
propósitos de Deus’.  

“Como, então, recebestes o Espírito? Vocês sabem muito bem que vocês não 
receberam o Espírito por meio de todas as suas observâncias no paganismo; essas 
coisas nunca levaram vocês a lugar algum. Foi quando, após ouvirem a mensagem do 
evangelho concernente ao Filho de Deus, vocês largaram todo esse sistema de 
atividades religiosas por meio de um ato definido de fé, e depositaram a sua 
confiança no Senhor Jesus. Foi então que vocês receberam o Espírito Santo, ‘não por 
meio das obras da lei’. (Vocês devem omitir aí o artigo. A margem corrige. É ‘pelas 
obras da lei’ a lei pagã, do mesmo modo como havia a lei mosaica.) “Não foi pelas 
obras da lei em sua religião pagã que vocês receberam o Espírito Santo, mas pelo 
ouvir a mensagem de fé. Foi uma coisa tremenda para vocês terem recebido o 
Espírito Santo; tudo estava incluído”.  

“Aqui estão esses judaizantes, vindo e lhes dizendo que vocês devem observar 
a lei Mosaica; que vocês devem voltar atrás, não para a lei pagã de vocês, mas para a 
lei judaica. Dar atenção a eles é estar em perigo de retroceder em relação ao Espírito 
Santo, retroceder em relação aos dons do Espírito Santo”. Esta é a conexão da 
questão. Vocês podem ver quão grande questão é, o quanto está envolvido nisso. 
Portanto, o fato em si é a questão para o momento. O recebimento do Espírito Santo 
inclui tudo aquilo que Deus pretende quanto ao Seu propósito; e toda a luz, e 



orientação, e conhecimento, e compreensão, e tudo aquilo que for trazer maturidade 
espiritual em relação ao propósito de Deus está com o Espírito Santo.  

Receba o Espírito Santo e você terá tudo isto Nele. Terá que ser desenvolvido, 
mas está lá. Não há obra ou esforço seja do tipo que for de nossa parte ligada ao 
nosso recebimento do Espírito. Isto é fundamental. Recebemos o Espírito Santo da 
mesma forma e na mesma base como quando recebemos a justificação, o perdão, e 
isto é através da fé no Senhor Jesus, o ouvir da fé, a mensagem da fé. Como 
recebemos perdão? Sabemos que jamais obtemos perdão por meio de esforço, ou 
trabalhando para obtê-lo. Como chegamos para o local abençoado do justificado? 
Jamais por meio de alguma obra nossa, mas por meio da fé na graça de Deus. Nós não 
recebemos perdão e justificação, não até que cheguemos àquela posição da fé 
simples, positiva e definitiva na graça de Deus em Jesus Cristo. Exatamente da 
mesma forma nós recebemos o Espírito Santo. Isto torna o início da coisa muito 
simples: muito simples para um grande número de pessoas; muito simples para esta 
nossa tendência ativa, prática. 

Nós muito freqüentemente nos encontramos a nós mesmos numa atitude, numa 
posição e num estado mental de que devemos fazer alguma coisa a fim de receber o 
Espírito Santo. Bem, vamos prestar atenção na mudança do apóstolo. O Espírito Santo 
é fundamental e abrange tudo em relação ao propósito de Deus, você não pode ter 
nada maior do que Ele. Com o Espírito Santo você tem tudo, e tudo isto por meio de 
um ato simples e definido de fé na graça de Deus. Devemos nos lembrar que, da 
mesma forma que é dito que a vida eterna é um dom de Deus pela fé. Assim também 
o Espírito Santo é o dom de Deus pela fé. Quando você obteve o perdão pelo exercício 
da fé, Deus instantaneamente deu a você o testemunho de que realmente você 
recebeu o perdão, de que você era uma nova criação?  

  
Você não foi colocado no teste em relação para ver se realmente é fé ou 

sentimento? Você não foi compelido muito freqüentemente a se manter sem qualquer 
sentimento? “Deus, por causa de Cristo, perdoou os vossos pecados, os justificou, 
imputou a vós a justiça de Cristo, vos aceitou”. Contra um desafio considerável você 
teve que permanecer na base da fé. Você viu muitas coisas se levantarem a fim de 
negar isto, porém a fé em operação se tornou a base da total garantia e da vida que 
daí resultou que você hoje sabe que pertencem ao Senhor. Na mesmíssima forma o 
Espírito Santo é recebido, não em sensação, não em  sentimento, mas em fé. 

Isto é bastante elementar, porém é aí onde a carta começa nesta questão do 
Espírito Santo, e vocês vêem o quanto está ligado a isso. Temos gasto todo este 
tempo nessas meditações, enfatizando a tremenda questão aqui envolvida. Quão 
longe vai esta questão! Como o céu e o inferno estão em terrível conflito em relação 
a essas coisas, em relação ao pleno propósito de Deus, e como a alma do apóstolo 
está em angústia devido às coisas que estão envolvidas! Agora, bem no início (da 
carta), tudo isto é levado a depender do simples, mas definido, recebimento do 
Espírito Santo. Se você realmente tem reconhecido a base sobre a qual Deus dá o 
Espírito Santo, você jamais poderá voltar para a lei, a lei de mandamentos carnais 
que consistem em ordenanças; você jamais poderá voltar para qualquer base de 
obras; você jamais poderá voltar para qualquer lugar onde as externalidades da 
religião se tornam a base da sua aceitação em Deus. Esta aceitação começa com a fé, 
e prossegue pela fé. Vamos reconhecer que tudo começa com o seu princípio, tudo 
repousa na primeira coisa, e, talvez, seja freqüentemente necessário que até mesmo 
os veteranos em Cristo retornem aos seus inícios. Eu não garanto que o próximo ponto 
não irá nos desmascarar. 

  
Continuando no Espírito  



  
“Sois tão insensatos? Tendo vós começado no Espírito, quereis agora acabar na 

carne?” (verso 3). A margem interpreta do seguinte modo: “Vocês agora terminam na 
carne?” Tendo começado no Espírito, irão vocês finalizar na carne? O apóstolo diz 
muito claramente que toda a vida tem que ser sustentada e mantida pelo Espírito 
Santo através da fé, exatamente como no princípio. O fato é que nós não mudamos a 
nossa posição, de uma desprezível para uma de capacidade pessoal, quando nos 
tornamos filhos de Deus. Tendo recebido o Espírito pela fé, e tendo nos tornado filhos 
de Deus, nós não somos mais competentes hoje em nós mesmos para prosseguirmos 
do que éramos antes. Não é mais possível para nós alcançar hoje o propósito em nós 
mesmos do que era possível antes. Mudar a base para um ponto de tempo 
subseqüente ao princípio será fatal.  

É isto o que aconteceu aqui. A palavra para nós, portanto, é que do mesmo 
modo como fizemos no início pelo Espírito através da fé, assim devemos terminar, e 
somente assim iremos alcançar o propósito; pelo Espírito através da fé. O Espírito tem 
que fazer cada pedacinho da coisa, e nós não podemos fazer nem um fragmento. 
Nossa única posição é a de permanecer em fé no Espírito, a fim de que Ele conduza a 
coisa até o fim. É desta maneira que a coisa funciona. Não há um único fragmento 
que Deus entregue a nós, concernente a todo o Seu pleno propósito, mas aquilo que o 
Espírito Santo nos dá, é dado para o propósito de tornar real e verdadeiro, e nenhum 
fragmento poderá jamais se tornar real e verdadeiro separado do Espírito Santo.  

Agora, o que nos é apresentado? Um padrão que é muito elevado? Oh, isto é um 
padrão muito elevado, é um ideal que jamais poderemos alcançar, é uma vida muito 
distante de nós! É tudo muito maravilhoso, mas não é para pessoas simples como nós! 
É assim que vocês falam? Vocês percebem o que estão fazendo? Por um lado vocês são 
acusados de incredulidade, estão desprezando o Espírito de Deus. Se Deus tem 
estabelecido diante de nós qualquer objetivo, não importa quão elevado, quão 
grande, quão maravilhoso, o Espírito Santo irá fazer com que possamos alcançar 
aquele objetivo, e não irá se ater a apenas um fragmento de toda a vontade e 
propósito Divino. Assim, a nossa atitude não pode ser: “Não, é muito para mim; não, 
é tão elevado, tão grande, tão maravilhoso”; nossa atitude deve ser: “Eu tenho o 
Espírito, Ele pode fazer; creio plenamente que o Espírito irá cumprir todas as coisas”. 
Nós começamos no Espírito e iremos prosseguir no Espírito; não podemos alcançar o 
objetivo na carne. Não podemos sustentar agora a nossa vida mais  do que quando 
começamos. É com o Espírito. 

  
O Espírito e o Poder para o Serviço 
  
“Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, fá-lo 

pelas obras da lei, ou pela pregação da fé?” (Gál 3.5). A nota da Versão Revisada diz: 
‘...fá-lo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé?’  Aqui nós  vamos para além do 
princípio da vida cristã e da questão da manutenção da vida cristã, chegamos à 
questão do serviço, e do poder para realizar o serviço. Qual é a base? Penso que não 
há uma maneira melhor na qual isto poderia ser colocado do que da forma em que 
está colocada aqui: “Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera...entre vós”.  
Isto, naturalmente, refere-se ao Senhor. O Senhor vos dá o Espírito e opera entre vós. 
É a operação poderosa do Espírito Santo em vós e entre vós, aquela obra de Deus, que 
é a evidência de Sua presença no serviço. Ele dá o Espírito: E de que maneira? Como 
encontramos poder para o serviço?  De que maneira iremos receber este poder? Por 
meio de nada daquilo que podemos fazer. Oh, quantas pessoas estão fazendo algo a 
fim de obter poder para a obra; fazendo uma porção de coisas muito energicamente, 
muito pacientemente, com toda força de sua mente, a fim de que haja a 



manifestação do poder de Deus. As pessoas estão fazendo disso um negócio 
tremendamente ardoroso, e isto é sempre algo muito perigoso de se fazer.  Aqui o 
apóstolo diz que o poder no serviço está na mesma base que as duas questões 
anteriores que tratamos, principalmente aquela do Espírito Santo como o selo de 
nossa aceitação, e do Espírito Santo como o meio do nosso sustento. O Senhor não dá 
o Espírito em resposta a quaisquer dos nossos exercícios energéticos; Ele dá o Espírito 
em resposta a fé, o mesmo tipo de fé que nós exercitamos para a nossa salvação, e 
que fomos chamados para exercitar a fim de alcançar o propósito de Deus. 

As operações do Espírito entre nós são dons, e o Espírito é dado pela fé. Você 
compreende isto? Isto irá nos livrar de muitos problemas, de muito estresse, e isto 
pode nos livrar de muitas decepções; pois, se há uma coisa evidente esta coisa é o 
seguinte: que uma alma terrivelmente estressada, que se projeta, e que se concentra 
em receber poder para o serviço, esta alma será respondida por outros poderes, de 
cujos veículos de expressão é a sua própria alma. Obtemos o mental no serviço, 
poderes e manifestações mentais por meio de outros espíritos, através dessa 
tremenda emanação da força da alma em relação ao poder para o serviço. É uma 
coisa muito perigosa. Talvez nós tenhamos tocado algo com o qual não devemos ir 
adiante, porém é uma questão de muito exercício dos nossos corações nesses dias 
vermos como Satanás está dominando o mundo ao longo desta linha. Se você quiser a 
explicação para esses poderes, ela não pode ser encontrada no campo natural. Não 
são homens que são naturalmente capazes de fazer o que estão fazendo. Em suas 
infâncias essas pessoas eram sem importância, mas aqui elas chegam como fatores 
mundiais, com poderes maravilhosos e influência fenomenal sobre as massas, de 
modo que literalmente controlam e mantém as nações como escravas em suas 
próprias mãos. Você olha para a história dessas pessoas e descobre que é uma história 
de uma projeção de intensidade indescritível de suas próprias almas, o que fornece a 
plataforma sobre a qual os poderes do mal se alojam, a fim de executar a obra de 
Satanás. 

Agora, isto é o que acontece no campo geral, mas você encontra isto também 
nos chamados campos espirituais. As pessoas começam a se concentrar ou projetar as 
suas almas sobre as coisas espirituais, e você obtém uma manifestação de um falso 
Espírito Santo, falsos sinais e maravilhas. É da alma, e é satânico através da alma. A 
questão do poder é muito mais simples do que isto. “Aquele que vos dá o Espírito e 
opera maravilhas entre vós, fá-lo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé?” Está o 
seu exercício e esforço baseado no que você faz, ou baseado na fé? O poder para o 
serviço está sobre a base da fé. Isto traz a fé para um lugar de tremenda 
proeminência e importância, porém isto também mostra que é o Espírito Santo quem 
mantém as coisas em Suas mãos, e não as coloca em nossas mãos, e não as entrega a 
nós. É a Sua obra, e não a nossa. Vamos lembrar com carinho aquele pequeno trecho: 
“Aquele que ministra (ou, Aquele que DÁ) o Espírito”. É o Senhor quem faz, e Ele 
assim o faz em resposta a fé. 

  
O Espírito e a Herança 
  
“Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós: porque 

está escrito, maldito todo aquele que for posto no madeiro: para que sobre os gentios 
pudesse vir a benção de Abraão em Cristo Jesus; para que pudéssemos receber a 
promessa do Espírito pela fé”. (versos 13,14). 

Esta é uma declaração muito maravilhosa. A benção de Abraão em Cristo é 
para nós. É uma coisa tremenda para nós que somos gentios pudéssemos receber esta 
benção em Cristo. Esta promessa tem duas partes para o seu cumprimento: primeiro 
aqueles que são da fé são descendentes de Abraão. Cristo é o descendente de Abraão. 



“Ele não disse e às descendências, como de muitas; mas como de apenas uma. E a tua 
semente, que é Cristo”. Assim, a fé nos faz um com Cristo, como descendente de 
Abraão, para receber a promessa. A segunda parte para o seu cumprimento é, “Para 
que pudéssemos receber a promessa do Espírito…” De modo que o Espírito Santo, no 
sentido pleno, é assegurado a nós em Abraão por meio da fé. 

O recebimento do Espírito Santo abrange todas as promessas em Cristo; pois, 
“Todas quantas são as promessas de Deus, nele está o sim: e por ele também o 
amém, para a glória de Deus por nós”. Quão abrangente esta promessa feita a Abraão 
está indicada em Romanos 4:13: “Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do 
mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé.”  

Como é cumprida a promessa de que Abraão deveria ser herdeiro do mundo? 
Em Cristo. Por qual meio? Por meio do Espírito Santo. De modo que em Cristo, pelo 
Espírito Santo, nós chegamos àquilo que primeiro foi prometido a Abraão, 
principalmente a possessão do mundo. É uma coisa maravilhosa. Nós estamos obtendo 
a promessa em vista pelo Espírito Santo. Nós estamos nos movendo desde o início, 
passo a passo. A progressividade das coisas nesta carta é notável. Aqui nós chegamos 
à visão plena do propósito: “Herdeiro do mundo”. A aliança foi com Abraão; a aliança 
foi cumprida em Cristo; o meio pelo qual a aliança é cumprida é o Espírito Santo, e 
nós somos os recebedores do Espírito. O que, então, nós recebemos? A promessa de 
herdar o mundo, uma herança no mundo vindouro. Em todo lugar o apóstolo fala do 
Espírito Santo como a garantia da nossa herança. “Para que ele pudesse ser o 
herdeiro do mundo”! Que grande é esta promessa, e nós somos participantes disso. 

Como vamos herdar o mundo? Deus tem nos chamado para isto. Como iremos 
entrar nisto? Pelas obras da lei, pelos nossos próprios esforços, por meio de nossas 
atividades externas do tipo religiosas? Não, devemos retornar novamente para a base 
simples da fé. O Espírito Santo veio para nos fazer entrar nessa herança. O mundo 
vindouro estará sujeita ao homem, de acordo com o propósito de Deus, e este é o 
assunto da obra do Espírito Santo. 

Oh, Senhor, é um grande plano, maravilhoso demais para nós, que devemos 
herdar o mundo, que devemos reinar sobre a terra, que devamos estar numa união 
governamental com Cristo no domínio do mundo vindouro. É isto possível? O Senhor 
responde: Tenho vos dado o Espírito Santo, e Ele é a garantia de tudo isso. Confiem 
nEle e Ele irá realizar tudo. Afinal de contas o domínio do mundo não é assim uma 
coisa tão extenuante como é sugerido para ser. É uma questão de fé no Espírito 
Santo. O Espírito Santo é o resumo de todas as promessas, e de todas as bênçãos 
feitas e prometidas a Abraão. 

  
O Testemunho do Espírito  
  
“E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho aos vossos corações, o 

qual clama Abba Pai”. ( Gál 4.6) Aqui está a progressividade em vista novamente. 
Temos visto o propósito, a herança. Quem são aqueles que herdam? Os herdeiros. 
Filhos, filhos primogênitos. Como somos nós constituídos filhos, e, portanto herdeiros? 
Ele enviou o Espírito Santo aos nossos corações, o Espírito de Seu Filho, o qual é o 
herdeiro de todas as coisas. Quando o Espírito Santo faz este clamor em nossos 
corações, “Pai”, esta mesma expressão, como nascida em nós do Espírito Santo em 
relação à herança. Isto não apenas significa que estamos na família de Deus, isto se 
refere à herança. É o Espírito de filiação. Isto não é a filiação da regeneração, mas é 
a filiação da plena união com Cristo, e a tudo o que isto significa. 

  
Andando no Espírito 
  



“Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da 
carne”. (Gál 5.16). Você vê como tudo isto está associado à maturidade espiritual, 
pleno crescimento. Aqui está todo o segredo da santificação. Eu digo, enfrente 
corajosamente todos os seus ataques, e  combata contra eles de forma varonil, e não 
permita ser vencido por eles, mas domine-os! Que pobre conselho, que tragédia está 
ligada em tal curso. A coisa é muito mais simples do que isto. “Ande no Espírito e não 
cumprireis as concupiscências da carne”. Oh, dar aos homens algo mais forte! Sim, 
tudo bem, aqui está algo mais forte: “Porque a carne luta contra o Espírito, e o 
Espírito contra a carne; pois estes se opõe um ao outro; para que não façais o que 
quereis” (verso 17). Isto simplesmente nos leva para a questão de quem é mais forte, 
o Espírito de Deus ou a carne. Sim, a carne luta contra o Espírito. Há alguma 
perspectiva de esperança para a carne? Não, pois o Espírito está contra a carne, e 
operando contra ela. 

Como esta operação do Espírito leva a vitória? O Espírito luta contra a carne. O 
que é andar no Espírito? Você se alia com o Espírito; não quando você luta e combate 
contra as concupiscências da carne, mas quando você coopera com o Espírito. É 
somente quando você e eu nos inclinamos em direção a carne e nos aliamos com ela 
que fracassamos. Aí está presente uma energia e um poder, e se nós deliberadamente 
tomarmos nossa posição com esta energia, com este poder, com esta Pessoa, aí 
haverá libertação. Do contrário será algo sem esperança, mas este é o segredo da 
santificação, e este é o caminho do crescimento espiritual pleno. O agir do Espírito 
Santo aí faz uma grande diferença. “Pois a carne luta contra o Espírito, e o Espírito 
contra a carne..” Eu tenho uma idéia que ao invés de “e” a palavra poderia ser 
“mas”. Se isto for verdadeiro, fará uma grande diferença. Isto coloca esperança em 
tudo. Mesmo que a palavra que aí esteja não seja este (“mas”), o fato, porém, 
permanece. 

  
O Fruto do Espírito 
  
“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 

bondade, fé, humildade, domínio próprio: contra essas coisas não há lei”. (Gál  
5.22,23). A forma peculiar dessas palavras devem ser observadas. “O fruto (no 
singular) do Espírito é (então você tem a pluralidade)...” A forma gramatical correta 
seria: Os frutos do Espírito são - O fruto do Espírito é o amor, e o amor compreende 
todo o resto, e todo o resto é amor em expressão em diferentes formas. Você pode 
verificar isto. Se você realmente tem o amor de Deus em seu coração, o que você 
tem? Você tem alegria, amor é júbilo; paz, amor é confiança; longanimidade, o amor 
tudo sofre; benignidade, o refinamento do amor; humildade, como alguém disse, com 
a cabeça baixa; bondade, amor em ação; temperança, amor prudente; fé, amor 
crédulo.  

Todas essas coisas estão incluídas no amor. O fruto do Espírito é amor. Se você 
quiser saber o que é amor, está tudo aí. Esta é toda a moldura da obra do Espírito 
Santo. Tem isto alguma coisa a ver com maturidade, com fé, com crescimento? 
Naturalmente que sim. A maturidade espiritual vem pelo Espírito Santo dando os seus 
frutos em nós. O fruto do amor produzindo alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
humildade, bondade, temperança, fé. 

  
Perseverando no Espírito 
  
“Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito”. (Gál 5:25) Este é o nosso 

relacionamento voluntário e continuo e ativo com o Espírito. Se vivemos pelo Espírito 
- e do início ao fim é tudo pelo Espírito - então vamos também andar pelo Espírito. É 



uma rendição voluntária ao Espírito Santo, e um prosseguir continuo com Ele. Afinal 
de contas, temos todas as coisas pelo Espírito, do começo ao fim. Visto que é desta 
forma, vamos continuar com o Espírito. Mas perceba, não é uma vida passiva, é uma 
vida ativa, uma caminhada exercitada. O ponto é que o Espírito procura que 
tenhamos moral e caráter espiritual. Não é uma questão de Ele tirar tudo de nossas 
mãos, e de fazer tudo separado de nós, de modo que simplesmente reclinamos e 
dizemos: “Bem, nós verdadeiramente temos o Espírito, e não precisamos fazer nada 
nem pensar em nada, tudo será feito para nós”. Tudo realmente é pelo Espírito em 
nossa vida, porém nós somos ativos, e não passivos; vamos andar no Espírito. Ele está 
procurando produzir o caráter espiritual, e isto só é possível através de exercício, e 
nosso exercício deve ser na direção do Espírito, e, como resultado disso, iremos 
alcançar o plano de Deus, o pleno crescimento. 

  
CAPÍTULO 8 - A CRUZ E A CONFORMIDADE COM CRISTO   
  
Ler: Romanos 6 “O que nós em glória em breve seremos Ainda não é manifestado Mas quando o nosso Bem Aventurado Senhor nós vermos Iremos refletir a Sua imagem [“Veja, que Amor”,  por M.S. Sullivan] 
  
As palavras acima sobre as quais temos baseado nossas meditações 

correspondem com estas palavras: “A ardente expectação da criação espera pela 
manifestação dos filhos de Deus”; “Conformados à imagem de Seu Filho”; “Iremos 
refletir a Sua imagem”. Cobrimos um bom terreno em relação ao pensamento e ao 
propósito Divino, passando por quatro das cartas do apóstolo Paulo. 

Em todas essas cartas há uma nota forte sobre a qual não temos discorrido 
particularmente, embora nós a temos mencionado aqui e ali, e se trata da cruz de 
Cristo; e, prosseguir a partir de agora sem reconhecer a posição da cruz, em relação 
ao propósito de Deus de nos conformar à imagem de Seu Filho, seria cometer o maior 
dos enganos e ignorar a coisa mais fundamental. Iremos, portanto, rapidamente 
considerar sua posição nessas quatro cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Gálatas. 
Isto não significa que iremos lidar com cada referência em relação à cruz em cada 
carta, mas sim com o lugar dado a ela e sua conexão específica em cada carta. 

  
A Cruz em Relação ao Pecado 
  
É muito claro que a posição da cruz na carta aos Romanos é em relação a toda 

a questão do pecado, e até que este assunto seja  decidido não há qualquer 
perspectiva de conformidade à imagem do Filho de Deus. Agora, os termos usados 
aqui deixa muito claro que se trata de uma questão que foi decidida de uma vez por 
todas. É algo que é feito no princípio. Porém vamos nos apressar a fim de salientar 
que não são os pecados que estão sendo tratados. O assunto aqui não são os pecados, 
mas o pecado. 

Conduzindo a este capítulo, a questão toda de pecado e justiça tem sido 
revista, e tem havido uma busca através do universo por justiça no homem, na 
condição de homem natural. Esta busca tem se estendido através de todo o mundo 
pagão, e, então, no mundo judeu, e, quando toda a base do judeu e do gentio foi 
examinado, o veredicto é este: não apenas o homem não é justo, mas ele é injusto 
por natureza. 



“Não há justo, nenhum sequer um”. Assim que todos os homens estão, por 
natureza, incluídos debaixo da injustiça. Não há, portanto, qualquer fundamento 
sobre o qual Deus pode edificar o Seu propósito; pois Deus precisa ter uma fundação 
ajustada àquele propósito. Se o Seu propósito for que a imagem de Seu Filho deva ser 
reproduzida nos homens e mulheres, na criação, então a fundação deve ser justa; 
pois é aí que você começa com o caráter de Jesus Cristo, a natureza de Cristo.  

É uma questão de justiça. Como, então, Deus irá se prover de uma base 
essencial sem que seja vencido em Seu propósito? Deus enviou o Seu Filho na 
semelhança da carne, e assim, em relação a raça injusta, Ele se fez pecado. Ele 
tomou a natureza injusta do homem sobre Si  em sua  Cruz, numa forma 
representativa, embora em Si próprio não houvesse pecado. Porém, como substituto e 
representante de uma  raça que está condenada, julgada e debaixo da morte. Ele, 
como um representante inclusivo e racial, morreu sob as mãos do divino julgamento, 
e Nele a raça foi levada a morrer, do ponto de vista de Deus. É assim que Deus vê. 
Nele o pecado é tratado, a injustiça é removida. Em Sua ressurreição Ele se ‘levantou 
da morte, para a glória do Pai’. Não há glória, exceto onde há justiça. Em Sua 
ressurreição você tem um representante justo, como em Sua morte você tem um 
representante injusto. Em Sua morte Ele é oferecido como um substituto em favor do 
pecador; em Sua ressurreição Ele é apresentado como um substituto em favor 
daquele que crê, em favor do santo. Agora o desafio é: Quem é justo?  

Todo o argumento nesta carta aos Romanos, como você sabe, tem a ver com 
aquela justiça que é pela fé em Jesus Cristo. Isto é, quanto a ser, por um lado, iremos 
exercer fé em Jesus Cristo como o nosso substituto na morte, no julgamento, sob a 
mão de Deus para a destruição, e iremos colocar as nossas mãos sobre a Sua cabeça e 
dizer: Este justo é aceito em meu favor, Ele é o meu representante diante de Deus, 
Sua justiça é minha. Isto é exercer fé em Jesus Cristo, e Deus computa a Sua justiça 
como sendo nossa, coloca-a em nosso crédito, e assim, a questão do pecado é 
eliminada na morte do Senhor Jesus. Quando pela fé nos identificamos com Ele em 
Sua morte, somos achados no lugar onde todo o corpo do pecado foi exterminado, e 
então, quando pela fé nos identificamos com Ele na ressurreição, todo o corpo da 
justiça abunda, e somos contados justos por Deus. 

Este é o elemento simples do evangelho. Você está familiarizado com isto, 
porém é aí onde Deus inicia, e esta é a fundação. Na cruz todo o corpo do pecado, o 
qual estava impedindo que Deus realizasse o Seu propósito, é removido da presença 
de Deus. O próprio Deus o removeu, e Deus trouxe a justiça por meio da ressurreição 
de Jesus Cristo, e desta forma proveu-Se de um fundamento sobre o qual pode 
realizar a Sua obra, o Seu propósito de conformar os que crêem à imagem de Seu 
Filho. 

É importante, então, para nós, reconhecer que toda a questão do pecado foi 
resolvida, todo o corpo do pecado foi removido em Cristo Jesus, e, pela fé, aceitar 
esta posição, como também que todo o corpo de justiça em Cristo Jesus foi 
manifestado por Deus na ressurreição, e que isto é assim na medida em que cremos. 
Somos contados como justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Até que 
isto seja estabelecido, não podemos chegar a lugar algum. Enquanto tivermos 
questões sobre isto, Deus não pode prosseguir com a conformação à pessoa de Cristo. 
É por isto que dissemos que a questão não é aquela de pecados, mas pecado. Iremos 
descobrir, após esta questão ter sido resolvida, que há ainda elementos daquela velha 
criação em nós, mas que agora Deus começa sobre a base da justiça, a fim de tratar 
com eles, a fim de nos conformar à imagem de Seu Filho, de modo que a justiça 
vence a injustiça, e a natureza do Senhor Jesus vence a velha natureza. Porém, o 
essencial no início das operações de Deus é que nós aceitemos o todo como já 
realizado em Seu Filho, Jesus Cristo. É como se Deus estivesse tirando do depósito 



pleno e final que está na pessoa de Seu Filho e tornando real em nós, na medida em 
que exercemos a fé Nele. 

Não precisamos dizer mais sobre a carta aos Romanos. Pode ser que algumas 
pessoas ainda não tenham passado de Romanos 6. Bem, o chamado é muito claro, a 
posição é inequívoca. O apóstolo diz que esta posição pode ser assumida em fé, e o 
batismo é a forma no qual o testemunho é levado ao fato de que assumimos aquela 
posição. Em nosso batismo nós aceitamos a posição, declarando que fomos plantados 
juntamente com Ele em Sua morte, e também estamos unidos com Ele na semelhança 
de Sua ressurreição. É aí onde começamos. Temos justiça com a qual podemos 
começar a fundação essencial de Deus. Sempre que  você sai desta fundação, você 
impede a obra de Deus. Sempre que você tiver dúvidas em permanecer diante de 
Deus sobre a  base da divina justiça, imediatamente remove a mão de Deus sobre a 
sua vida, no sentido de conformá-lo à imagem de Cristo, porém, enquanto você 
assumir esta posição de fé, a mão de Deus pode fazer a obra. Não discuta sobre isto; 
não tenha todos os tipos de questões a respeito; não permita que meros elementos 
psicológicos entrem e digam: “Bem, esta tentativa de nos fazer crer em algo é um 
esforço de assumir uma posição que não é real e verdadeira?”  Porque mentalmente 
assumimos esta posição, ela é como que um fato subjetivo em nós. Não permita que 
todo este estado entre, pois ele certamente fará isso se você permitir. Se você 
positiva e definitivamente considerar, em relação ao corpo pecaminoso da carne, que 
foi levado a morrer na pessoa de Cristo, e, se positiva e definitivamente você 
reconhecer a justiça de Cristo como sua, então Deus diz: ‘Irei torná-la real em você, 
e irei continuar trabalhando em você até alcançar o Meu objetivo final. Você 
considera, e Eu realizo a obra, Deus diz. Você age em fé, e Eu ajo em obra. Assim, 
Deus trabalha sobre a base de algo estabelecido em nossos corações através da fé. É 
possível que encontremos muitas coisas que procurem nos conter, como ocorreu com 
Lutero, o grande expoente desta verdade da carta aos Romanos. Ele era 
continuamente perseguido pelos inimigos, os quais buscavam trazê-lo de volta para 
debaixo da acusação e da condenação, porém ele sempre se livrou por meio de uma 
afirmação forte e positiva, bem na cara de Satanás, que em Cristo nenhum pecado 
era atribuído a ele; ele era justo. Foi assim que ele descobriu a vitória. Esta deve ser 
a nossa posição; não discutir com o maligno, mas dizer-lhe a verdade: e esta é a 
verdade, que em Cristo somos declarados por Deus como sem pecado. Devemos 
honrar a Jesus como nosso representante. 

  
A Cruz e o Homem Natural 
  
Passamos de Romanos para a primeira carta aos Coríntios, e aqui no capítulo 2, 

verso 2, temos a nossa referência à cruz: “Pois nada me propus a saber entre vós, a 
não ser a Jesus Cristo, e este crucificado” 

Esta é uma resolução definitiva, uma determinação. Quando Paulo fala desta 
maneira, ele fez com que a sua mente aceitasse certa posição, e nós podemos estar 
certos de que ele possui razões muito boas para isso. O motivo fica muito evidente na 
medida em que você lê esta carta. Aqui estavam os crentes em Cristo Jesus, cristãos 
que traziam para a vida cristã todos os elementos naturais. Esses elementos são 
muitos, como revela a carta. Eles estão procurando viver, em relação ao Senhor 
Jesus, na base da vida natural, da sabedoria natural (este é o assunto dos capítulos 2 
e 3), da força natural; preferências naturais, gostos e desgostos naturais. O apóstolo 
não fala que eles não são regenerados. Ele os chama de povo do Senhor, porém ele 
diz que são carnais; isto é, cristãos carnais. Eles falam como os homens naturalmente 
falam. Eles pensam como os homens naturalmente pensam. Eles desejam e escolhem, 
e selecionam como o fazem os homens naturalmente, e de toda maneira eles estão 



fazendo o que os homens fazem por natureza. Ele coloca isto em contraste com o que 
os homens pensam, falam, sentem, desejam, e selecionam quando espirituais. Assim 
ele coloca dois homens em oposição aqui, o homem natural e o homem espiritual. O 
primeiro ele chama de homem da alma, o homem natural; o outro ele chama de o 
homem do espírito, o homem espiritual. A palavra usada para o último é uma palavra 
muito interessante quando você a divide - homem  ‘pneumático’. “Eikos” é uma 
forma semelhante; um ícone é uma forma, uma semelhança, uma imagem. “Pneuma” 
é espírito. Assim, a palavra que você tem quando faz a separação é “formado segundo 
o espírito”, ou “feito adequado para o que é espiritual”. O outro homem é formado 
segundo o natural, segundo a alma. Agora é por isto que Paulo se determinou a não 
saber coisa alguma entre eles que fosse meramente conhecimento natural. Isto quer 
dizer, ele não descia ao nível deles, para que tudo pudesse ser conhecido por meios 
naturais sobre uma base natural. 

Ele viu que isto estava arruinando os interesses do Senhor na vida deles e 
destruindo o testemunho deles. Ah, mas ele sabia disso, que a cruz do Senhor Jesus 
não tinha apenas lidado com toda a questão do pecado, mas também com todo o 
problema do próprio homem. A questão do homem natural foi resolvida, do mesmo 
modo como a questão do pecado. Na morte do Senhor Jesus, não apenas tinha o 
homem morrido como um pecador, mas ele tinha morrido como homem, como um 
tipo de ser, como um tipo de criatura que pensa desta forma, que fala desta forma, 
que sente, que gosta, que escolhe desta forma. Tudo é conforme com a natureza, e 
na cruz do Senhor Jesus este homem morreu, e na ressurreição de Jesus Cristo outro 
homem, um homem de espírito é trazido, que pensa espiritualmente, que deseja, e 
sente, não como um homem natural, mas como o Senhor Jesus: uma pessoa que 
possui a mente de Cristo, que possui as sensibilidades de Cristo, que possui as 
inclinações de Cristo, que possui os gostos de Cristo; e tudo isto é tão contrário ao 
que você tem aqui em Corinto. 

A cruz do Senhor Jesus, então, traz um fim a um tipo de homem, a saber, o 
homem natural, e abre caminho para outro homem, um homem espiritual. Se você 
tiver algumas dificuldades sobre este termo “homem espiritual”, apenas lembre que a 
palavra significa “alguém que foi feito adequado para as coisas espirituais”. Se você 
quiser saber o que está escrito aqui: “Agora, o homem natural não aceita as coisas do 
Espírito de Deus... Ele não pode entendê-las porque elas se discernem 
espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas...” (1Co 
2.14,15). Este é um homem que é, assim, constituído de modo que pelas faculdades 
divinas ele é agora capaz de compreender os pensamentos divinos,  de ter comunhão 
com esses pensamentos e de viver em conformidade com eles. Ele é constituído, 
formado para aquilo que é de Deus. A cruz do Senhor Jesus se coloca entre esses dois 
tipos de homens. Por um lado ela traz um fim ao natural, e por outro lado, ela faz 
aparecer o homem espiritual. Isto é absolutamente essencial ao propósito de Deus. 
Deus jamais pode alcançar o Seu objetivo de nos conformar à imagem de Seu Filho 
sobre bases naturais, no homem natural. Se você e eu descermos a esse nível de vida 
carnal, de modo que estejamos pensando, sentindo, falando, desejando, escolhendo 
e agindo sobre uma base natural, Deus não pode ir a lugar algum conosco. Tudo isso 
tem que acabar. Devemos ser moldados segundo o Espírito, e, então, o propósito de 
Deus fica em vista, conformidade à imagem de Seu Filho. 

  
A Cruz, a Divisão Entre Duas Vidas 
  
Agora passamos para a segunda carta aos Coríntios, e encontramos nossa 

passagem no capítulo 5, versos 14-18. Isto é um avanço sobre a posição na primeira 
carta. Lá vimos que a cruz traz o homem espiritual no lugar do homem natural. A 



mesma coisa é dita aqui, porém o assunto é levado mais adiante, é ampliado. Seu 
objetivo é agora aquele de toda uma criação. O que fica claro diante de nós é o 
seguinte, que o crente individual através da cruz do Senhor Jesus é constituído uma 
nova criação, um membro de uma criação espiritual, e que tudo nesta criação, de 
forma relativa, é espiritual; isto é, há uma nova raça, e os relacionamentos naturais 
de todos os membros desta nova raça são elevados para o Espírito. A distinção é 
desenhada entre aquele que é segundo a carne, e aquele que é segundo o Espírito; 
entre tudo que é segundo a velha criação e tudo o que é segundo a nova criação; e a 
cruz se coloca no meio. “Todos morreram”, diz o apóstolo; porém ele diz aqui que 
todos morreram em Cristo em relação aos outros. Anteriormente conhecíamos uns aos 
outros segundo a carne, nossas relações eram carnais, o relacionamento de uma velha 
criação, avaliávamos uns aos outros conforme os padrões da velha criação; 
julgávamos uns aos outros na base da velha criação, os nossos relacionamentos uns 
para  com os outros estavam todos ao longo do nível natural, da velha criação. 
Portanto, visto que todos morremos e ressuscitamos em Cristo, nesta nova base nós 
não mais nos conhecemos uns aos outros segundo a carne, mas os nossos 
relacionamentos são trazidos para o Espírito; isto é, fomos elevados para o campo de 
uma nova criação. O que é que mantém o povo de Deus junto e forma este abençoado 
relacionamento, que é um dos mais fortes testemunhos da vitória da cruz do Senhor 
Jesus? É o fato que essas pessoas compartilham o mesmo Espírito, uma nova vida, 
onde tudo é de Deus. As coisas velhas já passaram. Nós temos que agir sobre esta 
base. Temos que nos ajustar a ela. 

Você observa que esta segunda carta muito claramente segue na posição da 
primeira. Na primeira carta você tem o seguinte: “Vós sois carnais; e a prova de que 
sois carnais é isto, que um diz: Eu sou de Paulo! E outro: Eu sou de Apolo! E outro diz: 
Eu sou de Pedro! Quando todos dizem “EU”, isto prova que sois carnais”. Não é este o 
carimbo da velha criação? Todas as nossas relações na velha criação parecem estar 
reunidas secretamente ao redor do interesse do “EU”; simplesmente onde 
aparecemos na questão, como as coisas nos afetam; o que iremos ganhar ou perder; 
nossa satisfação. Se uma pessoa na velha criação não gosta de nós, simplesmente 
lavamos as nossas mãos e dizemos: “Bem, tudo bem, não importa, você pode 
continuar”. Nós gostamos de ser queridos, e não temos qualquer interesse naquilo 
que não gratifica o “EU” de uma forma ou de outra. Em algum lugar você irá 
descobrir que o elemento “EU” é que domina. 

O apóstolo diz que a cruz do Senhor Jesus trouxe um fim a isto, e nossas 
relações são feitas numa base completamente nova. Os benefícios pessoais de nossas 
relações não mais são considerados, mas nós nos conhecemos uns aos outros segundo 
o Espírito, e ministramos Cristo uns aos outros. Você não mais é um objeto sobre o 
qual eu fixo a minha atenção, a fim de obter algum benefício. Você me odeia, mas eu 
te amo ainda mais. Você trabalha contra mim, mas eu oro por você. Esta é a linha da 
nova criação. É um tipo diferente de coisa. Daí por diante nós não mais conhecemos 
nenhum homem segundo a carne. 

Eu não estou dizendo que sempre vivemos neste nível, mas sim que esta é a 
forma de Deus nos conformar à imagem de Seu Filho, e, quando você e eu sentimos 
que as atitudes das outras pessoas contra nós tendem a nos provocar para a vingança, 
temos que trazer a coisa para a cruz, e dizer: O calvário não permite isto. Sempre 
que há uma provocação daquilo que é da velha criação, temos imediatamente que 
correr para a cruz e ver como a coisa é tratada, pois calvário significa que um morreu 
por todos, portanto, todos morreram, e, a partir daí, nós não conhecemos o homem 
segundo a carne. 

  
A Cruz e Duas Esferas ou Modos de Vida 



  
Iremos finalizar com uma palavra de Gálatas. Quanta coisa há lá em Gálatas 

sobre a cruz. Como dissemos, há quatro grandes referências à cruz na carta. Dessas 
quatro, uma é muito familiar a nós: “Por que eu pela lei morri para a lei, para que 
pudesse viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo 
vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, a fé que está no Filho de 
Deus, o qual me amou e a Si mesmo Se entregou por mim”. (gál 2.19,20). A cruz do 
Senhor Jesus, na qual eu fui crucificado! Qual é a ligação da cruz lá?  Ela segue a 
linha da distinção entre dois tipos de vidas. Você observa o que o apóstolo está 
dizendo aqui. Ele está dizendo, em efeito: “Quando estava debaixo da lei, a minha 
busca era por vida. Estava a procura de vida. Eu queria viver diante de Deus. Eu 
queria saber o que era a vida em comunhão com Deus, e a fim de conhecer esta vida 
de comunhão com Deus, eu buscava a lei. Eu seguia suas prescrições minuciosa e 
cuidadosamente; eu me devotava a todos os seus preceitos e apelos. Quando a lei 
dizia mais e mais: ‘Você não pode’, eu procurava me conformar a fim de que pudesse 
conhecer; e quando a lei dizia repetidamente: ‘Você deve’, eu fazia tudo o que podia 
para mostrar que eu seguia a lei. Porém em minha devoção à lei, na medida em que a 
lei surgia diante de mim e estabelecia um certo padrão, descobria que a vida em mim 
era contrária aquela lei. O tipo de vida que estava dentro de mim não podia 
corresponder à lei, mas estava trabalhando sempre contrariamente, de modo que a 
lei se tornou um fardo que eu não podia carregar, algo que me derrubava no chão. 

Ao invés de me salvar, ela apenas me fazia sentir quão mal eu era. Ao invés de 
me trazer vida, ela apenas tornava a morte uma grande realidade, por causa da vida 
que estava dentro de mim. Eu não tinha vida dentro de mim que pudesse alcançar o 
propósito que estava procurando, e corresponder às exigências de Deus. A lei se 
levantou e eu morri. Como poderia eu ser salvo? Apenas poderia ser salvo se houvesse 
uma outra vida colocada dentro de mim. Se uma outra vida for colocada em mim, 
então ninguém precisa me dizer: ‘Você deve’, e, ‘Você não deve’. Terei um padrão 
completamente diferente. Se tão somente eu pudesse ter a vida de Deus, então 
poderia ter a natureza de Deus, e ninguém precisaria me dizer: ‘Você pode’, e, ‘Você 
não pode’,  e me encher de mandamentos. 

 Eu podia descobrir que tinha em mim aquilo que era do próprio Deus, uma 
outra vida, tornando tudo capaz”. Assim, o apóstolo entendeu o significado da cruz. 
“A cruz de Jesus Cristo”, ele diz, ‘significando o meu fim para aquela vida velha, o 
fim daquela velha vida muito devotada, daquela vida velha que nunca conseguia 
chegar a lugar algum, daquela vida velha que não podia nunca cumprir as exigências 
de Deus. Eu fui crucificado com Cristo para essa vida, e, portanto, quando essa vida 
morreu, eu morri para esses tipos de coisas, para a lei. Sobre um homem morto 
nenhuma lei consegue operar. Assim, através da morte eu escapei da lei. E agora eu 
vivo, porém contudo não mais eu, mas Cristo vivem em mim; uma nova vida, vida 
divina, o próprio Cristo vive em mim. É isto o que a cruz de Cristo fez por mim. Eu 
tinha uma vida que era completamente incapaz de me levar para qualquer posição de 
descanso e satisfação. Era uma vida que não era vida absolutamente. Era uma vida de 
morte, e eu era mantido consciente desse fato por meio da presença da lei de Deus. 
Agora, eu morri com Cristo, e morri para a lei, e ressuscitei com Cristo, e é Cristo 
quem vive em mim agora, e pela vida de Jesus Cristo que habita dentro de mim, vim 
a conhecer o que Cristo é”.  

É a vida sobre a qual o apóstolo está dando ênfase aqui. “A vida que agora vivo 
na carne, vivo-a na fé, a fé que está no Filho de Deus, o qual me amou e a Si mesmo 
se entregou por mim”. Louvado seja Deus, este é o caminho da libertação, o caminho 
da emancipação, o caminho da vitória. Devemos mencionar as outras três referências 
sem nos atermos muito sobre elas. Gálatas 3.13,14 correspondem ao que acabamos 



de dizer, de modo que chega a ser quase uma reiteração. É parte do mesmo 
argumento. “Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, 
pois está escrito: Maldito todo o que for pendurado no madeiro., para que sobre os 
gentios pudesse vir a benção de Abraão em Cristo; para que pudéssemos receber a 
promessa do Espírito por meio da fé”.  

Aqui você tem através da cruz do Senhor Jesus não apenas uma nova vida, mas 
um novo poder, e este poder não é outro senão a presença pessoal do Espírito Santo 
na vida. Gastamos bastante tempo sobre isso em nossa última meditação, e não 
precisamos dizer mais nada a respeito, mas simplesmente que, se o Espírito Santo, 
Deus Espírito Santo, é residente dentro de nós na base de nossa ressurreição com 
Cristo, na base do que a morte de Cristo significou, então todo o propósito de Deus é  
tornado maravilhosamente possível. O Espírito Santo que residente dentro de nós 
certamente será o poder por meio do qual alcançaremos o propósito de Deus.  Isto 
muito naturalmente leva ao próximo ponto no capítulo 5 verso 24. “E aqueles que são 
de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências”.  

Aqui está a cruz novamente, e nesta conexão ela nos diz que aqueles que 
foram crucificados com Cristo, aqueles que entraram naquela união com Ele em Sua 
morte e em Sua ressurreição, têm eles uma nova disposição, uma nova natureza. 

Finalmente, no capítulo 6 verso 14: “Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não 
ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado 
para mim, e eu para o mundo”. É interessante observar o modo particular em que o 
apóstolo fala do mundo aqui. O termo é bastante abrangente, e inclui muita coisa. 
Aqui Paulo vai direto ao espírito da coisa. Você observa o contexto. É bom que 
consideremos. “Pois nem mesmo aqueles que recebem a circuncisão guardam a lei; 
porém querem vos circuncidar, para que possam se gloriar na carne”. (verso 13). 

 O que o apóstolo quer dizer? Eles dizem: Vejam quantos prosélitos nós 
fizemos! Vejam quantos seguidores e discípulos nós temos! Vejam quão bem 
sucedidos é o nosso movimento! Vejam que poder estamos nos tornando no mundo! 
Vejam todas as marcas da benção divina repousando sobre nós! O apóstolo diz: Isto é 
terreno em princípio, e em espírito isto é do mundo. Ele estabelece em contraste a 
isto a sua própria posição espiritual. Procuro eu glória de homens? Procuro eu agradar 
a homens? Não! O mundo está crucificado para mim, e eu para todo esse tipo de 
coisas que não tem valor para mim. O que importa para mim não é se o meu 
movimento é bem sucedido, ou se estou conseguindo muitos seguidores, ou se há 
muitas manifestações exteriores de sucesso; o que importa para mim é a medida de 
Cristo naqueles com os quais eu me relaciono. É maravilhoso como isto, no final da 
carta, recai sobre esses gálatas, e sobre todo o objetivo da carta. Lembramos das 
palavras nas quais este objetivo é resumido: “Meus filhinhos, pelos quais de novo 
sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.” 

 Cristo formado em vós, este é o meu interesse, ele diz, é isto o que importa 
para mim, não grandiosidade, popularidade, de modo que digam que este ministério é 
bem sucedido. Isto é terreno. Estou morto para todas essas coisas. Estou crucificado 
com Cristo para tudo isso. O que me interessa é Cristo, a medida de Cristo em vós. 

 Você vê como o mundo se move, e quão mundanos podemos nos tornar quase 
que imperceptivelmente ao considerarmos as coisas aparentes; de como os homens 
irão pensar e falar, o que dirão, que atitude tomarão, da medida de nossa 
popularidade, do nosso sucesso. Tudo isto é do mundo, diz o apóstolo, o espírito do 
mundo, é assim que o mundo fala. Esses são os valores perante os olhos do mundo, 
porém não diante dos olhos do Cristo Ressurreto. Na nova criação, no lado da 
ressurreição da cruz, apenas uma única coisa determina o valor, e isto é: a medida de 
Cristo em todas as coisas. Nada mais tem valor absolutamente, não importa quão 
grande a coisa seja, quão popular, não importa quão favoravelmente os homens 



possam falar a respeito; no lado da ressurreição isto não tem qualquer valor. O que 
vale é  QUANTO de Cristo há. 

Você e eu na cruz do Senhor Jesus devemos chegar à posição onde estejamos 
crucificados para todas as demais coisas. Ah, você pode não ser popular, e o serviço 
pode ser muito pequeno; pode não haver aplausos, e o mundo pode desprezar, porém 
em tudo deve haver algo que é de Cristo, é nisto que os nossos corações devem estar 
colocados. O Senhor nos dá graça para esta crucificação. Há poucas coisas mais 
difíceis de suportar do que ser desprezado; mas Cristo foi desprezado e rejeitado 
pelos homens. O que uma coisa é perante os olhos de Deus isto deve ser o nosso 
padrão. Este é um padrão da ressurreição. Agora esta é a vitória da cruz. “Deus não 
permite que nos gloriemos, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo”. 

Assim você vê que em cada ponto a cruz está ligada ao propósito pleno de 
Deus, o de nos conformar à imagem de Seu Filho. O Espírito Santo deve manter a cruz 
em operação em nós, e devemos manter nossa atitude e relação com a cruz, para 
manter o caminho aberto para o propósito de Deus, a imagem de Seu Filho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


