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Introdução 
 
 
 

Do atrito de duas pedras chispam faíscas; 
das faíscas vem o fogo; 

do fogo brota a luz. 
Vitor Hugo 
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Introdução 
Existem muitas heresias, doutrinas anticristãs, doutrinas diabólicas, doutrinas inócuas, doutrinas de 

homens, doutrinas que não levam o homem a Deus. 
Não vamos aqui falar de cada uma delas. Existem muitos bons livros para isto. 
Aqui detalharemos doutrinas polêmicas, boas ou más, que estão muito em voga, que estão muito 

comentadas hoje, e gostaríamos de dar argumentos prós e contra para algumas delas. 
São as doutrinas polêmicas, listadas aqui, que gostaríamos que você se aprofundasse. 
 

1. As Maiores Mentiras do Mundo 
Revendo, um dos maiores objetivos do livro 16 e deste livro, o de número 17, é expor e acabar com as 

maiores mentiras do mundo. As mentiras que têm sido criadas e contadas ao longo dos anos, que têm feito 
com que, erroneamente, a Bíblia seja um livro de fábulas, que faz com que as pessoas acreditem que Deus 
não criou a Terra e o Universo, que não acreditem na vida após morte, que não acreditem em anjos ou 
demônios e tantas outras coisas espirituais e importantes. 

 
As maiores mentiras do mundo são: 
1. Jesus não ressuscitou, contada em Mateus 28:11-15. 
2. Deus não criou a vida na Terra, pois o homem veio da evolução desta vida, iniciada por Charles 

Darwin com a Teoria da Evolução. 
3. O diabo não existe, ou o inferno não existe, ou ambos não existem, contada por várias denominações 

e por ateus. 
4. Jesus não é Filho de Deus. 
5. Não existem milagres, profecias, curas, prodígios... 
6. Nós reencarnamos e falamos com espíritos, contada por religiões orientais e pelo espiritismo. 
 
Nós trataremos da mentira 2, num livro e curso à parte de nome A Teoria da Semeadura 

Extraterrestre, que infelizmente não faz parte deste curso, mas fará parte de um próximo curso ainda a ser 
lançado nacionalmente. 

Mas das outras mentiras tratamos no livro 16 e agora algumas mais neste livro. 
 

Listagem da Doutrinas vistas no livro 01 
1. A Inspiração das Escrituras 
2. O Único e Verdadeiro Deus 
3. O Homem: Sua Queda e Redenção 
4. O Novo Nascimento 
5. Moderação 
6. A Igreja 
7. Governo Civil 
8. Anjos e Demônios 

9. A Ceia do Senhor 
10. Batismo com Espírito Santo 
11. A Evidência do Batismo no Espírito Santo 
12. A Cura Divina 
13. Ressurreição 
14. O Reino Milenar de Cristo 
15. O Lago de Fogo 
16. Os Novos Céus e a Nova Terra 

 

Listagem das Doutrinas Polêmicas detalhadas neste livro 
Queremos nos aprofundar nas doutrinas polêmicas que tem causado algum transtorno no meio cristão e 

que, portanto, merecem um aprofundamento maior. São elas: 
1. G12 
2. Papado e Apostolado 
3. Páscoa 
4. Milagres e Curas 
5. Profecias 
6. Reencarnação 
7. Sábado ou Domingo 
8. Teologias 
9. Unção com Óleo 
10. Outras Doutrinas Polêmicas: A Virgindade de Maria, Ministério Pastoral Feminino, Shophar ou 

Shofar... 
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G12 - Governo dos 12 e M12 
 
 
 

ROMANOS 16:5 Saudai também a igreja que 
está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu 

amado, que é as primícias da Acaia em 
Cristo. 

I CORINTIOS 16:19 As igrejas da Ásia vos 
saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no 

Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que 
está em sua casa. 

COLOSSENSES 4:15 Saudai aos irmãos que 
estão em Laodiceia e a Ninfa e à igreja que 

está em sua casa. 
FILEMOM 1:2 E à nossa amada Áfia, e a 

Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está 
em tua casa: 
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1. G12 - Governo dos 12, Visão Celular ou M12 

1.1. Minha Opinião 
Não quero que você mude sua doutrina na igreja, ou que mude o modo como está atuando na 

administração e nas metodologias de controle, liturgia ou ensino, porque entendeu algo diferente aqui neste 
capítulo. 

Se você é de um Governo dos 12 - G12 ou Movimento dos 12 - M12, e está feliz onde está, nem leia o 
que está escrito aqui. Continue lá sendo bênção e abençoando outras pessoas. 

Se você continuou sinal que busca a Verdade ou pelo menos quer ouvir opiniões e observações. 
Quero com este capítulo abrir mais sua mente. 
Mostrar que outras pessoas pensam diferente determinados livros da Bíblia.  
Ou ainda que elas encontraram um renovo na vida cristã e estão felizes com isto. 
Quero mostrar que a preocupação minha é principalmente não estar dando asas à nenhuma 

invencionice herética dos últimos dias, mas sim, buscar o embasamento bíblico dos fundamentos das 
pessoas que criaram determinados movimentos. 

Muitas vezes a criação do movimento é bem-intencionado, vem de Deus, vem de pessoas que querem 
um avivamento da Igreja de Cristo aqui na Terra. 

Mas daí as inovações e a mão peluda do homem atrapalham o mover inicial de Deus. 
Quero que você esteja aberto a ver estas sutis diferenças. 
Por exemplo: 
O movimento G12 inicial é bom. Pelo menos a parte que mostra à Igreja de hoje como a Igreja primitiva 

agia até o terceiro século da era cristã. 
Mas daí alguns infiltram no G12, ou no M12: 

- a Teologia da Prosperidade,  
- a Teologia da Determinação, 
- cria-se encontros psicomotivacionais, copiados de manuais de décadas passadas e com emocionalismo 

desprovido de Bíblia,  
- cria-se a necessidade quase psicótica de GANHAR, GANHAR, NÚMERO...,  
- busca-se unção de chacras ou outras técnicas orientais,  
- volta-se ao tempo do Antigo Testamento com celebração de Festas Judaicas e outras manias judaizantes... 
- tem-se muita música e pouca pregação...  
e transformam algo BOM em algo meio Tim Jones. 

 
É sobre estes aspectos que estamos aqui apresentando fatos e conceitos. Não queremos apresentar 

tudo o que se fala sobre o assunto, mas deixamos links se você quiser saber mais. 
 

1.1.1. A Primeira Igreja 
Escrevi no livro 40, Repensando a Igreja Evangélica, texto que ainda você vai ver, mas é necessário 

repetir aqui: 
 
Você já se deu conta que a igreja apostólica só teve seu primeiro templo por volta do ano 300 

depois de seu início? No livro de Atos encontramos que na primeira pregação de Pedro quase 3 mil 
almas se converteram. Onde eles colocavam esta gente toda? 

A partir daí, as reuniões eram feitas nas casas, nos bosques e até mesmo nas catacumbas, e as 
três mil almas multiplicaram-se. 

As catacumbas de Roma eram cavernas deixadas pelos operários que escavavam material para 
usar na construção de Roma. Quando a Igreja Primitiva foi para Roma, os cristãos reuniam-se 
escondidos ali, para fugir da fúria dos imperadores contra os seguidores de Cristo. 

Durante três séculos a igreja do Senhor cresceu tremendamente através de células familiares 
(normalmente casas de famílias). Aquelas almas todas eram divididas entre os irmãos mais 
maduros na fé e eram adotadas por eles. 

 
Você viu os versículos colocados na chamada deste capítulo: 

Atos 12:12 E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por 
sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. 

 
ROMANOS 16:5 Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu 

amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. 
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I CORINTIOS 16:19 As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no 

Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. 
 
COLOSSENSES 4:15 Saudai aos irmãos que estão em Laodicéia e a Ninfa e à igreja que 

está em sua casa. 
 
FILEMOM 1:2 E à nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em 

tua casa... 
 
Todos estes versículos fazem citações para a Igreja que se encontrava nas casas, de Maria mãe de 

João Marcos, de Priscila e Áquila, de Ninfa, de Arquipo... 
 
Portanto a igreja primitiva reunia-se em casas, em células, em grupos familiares. 
Família = célula-mater. 
Este movimento celular atual não é nada menos que a volta ao tipo de Igreja que a comunidade cristã 

primitiva participava. Vamos ver mais aqui... 
 

1.1.2. Quando começou o movimento G12 

Origem Internacional 
Segundo http://pt.wikipedia.org/wiki/G12, Castellanos iniciou seu movimento na Colômbia em 1983, 

inspirado no modelo de igreja em células do pastor sul-coreano David (Paul) Yonggi Cho da "Igreja do 
Evangelho Pleno". Castellanos afirma, então, ter recebido uma revelação profética diretamente de Deus, em 
1991, em resposta à sua oração em prol do crescimento de sua igreja, devido o movimento inicial não ter 
obtido o êxito esperado. Consistia numa orientação para que ele trouxesse ao mundo o "novo modelo" de 
crescimento de igreja para o futuro. Veja a tônica da visão de Castelhanos: - "Nesta ocasião, escutei o 
Senhor dizendo-me: Vais reproduzir a visão que tenho dado em doze homens, e estes devem fazê-lo com 
outros doze, e estes por sua vez em outros doze". 

Queria, todavia, colocar um outro lado aqui, e você julgará o que é verdadeiro ou não. 
Um pastor da Igreja Presbiteriana escreveu um livro em 1973 sobre os Cursilhos da Cristandade, falando 

que eram como se fossem uma lavagem cerebral. Quem analisa o livro percebe que a metodologia de 
Castelhanos não foi própria, revelada, mas veio tal e qual está escrito no livro. 

Veja isto em: http://bereianos.blogspot.com/2008/04/ponto-final-sobre-verdade-do-g12m12-e.html 
Veja principalmente os comentários para entender melhor tudo.  
Não estou julgando errado os Cursilhos da Cristandade, que tem seu valor, nem dizendo que G12 ou 

M12 é ruim e deve ser abandonado, repito sempre. O G12 inicial é bom! 
 

O Movimento no Brasil 
O movimento é representado no Brasil na voz da pastora Valnice Milhomens e na do pastor agora 

apóstolo René Terra Nova, desde 1998, e vem se espalhando por todo o Brasil. 
No ano de 1999, a pastora Valnice Milhomens trouxe César Castelhanos ao Brasil para uma convenção 

em São Paulo, onde 3500 pastores de todos os segmentos evangélicos, representando todos os estados da 
federação, fizeram-se presentes. A partir daí a visão de Bogotá tornou-se conhecida no Brasil, sendo 
aderida por muitos. 

Em 2005 após rompimento com Cesar Castelhanos, o Apóstolo Renê Terra Nova adotou nova 
nomenclatura para o G12. Agora é Visão Celular no Modelo dos 12 - M12.  

 
Coloquei um longo estudo sobre o nascimento do G12 no Brasil, polêmicas e não polêmicas, em: 
www.nbz.com.br/igrejavirtual/estudos/g12 
Vou tentar resumir aqui o explanado lá. 
 
"Os materiais publicados no site acima, foram retirados do site www.cristianet.com.br e do site 

www.governodos12.com (ambos já fora do ar). A maioria dos textos de posição contrária ao G12 
encontrados aqui é do ano 2000. Alguns dos autores destes textos hoje mudaram total ou parcialmente sua 
opinião. Eu mesmo me encaixo junto daqueles que mudaram de opinião. 

Não sobre a doutrina básica. 
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Sobre esta inclusive considero-me também um precursor, uma vez que já em 1999 editava um livro que 
pode ser usado como base para qualquer movimento de Células, Discipulado, Ministério e derrubada de 
paradigmas eclesiásticos: Repensando a Igreja Evangélica (livro 40). 

Terminei outro livro no ano de 2001, que está sendo ministrado em curso pela internet, de nome "A 
IGREJA QUÂNTICA - Uma Igreja Orientada por Propósitos e Ministerial" que é uma análise de quase todas 
as Filosofias, Teorias e Técnicas de Administração Eclesiástica até hoje apresentadas: - Crescimento da 
Igreja, Rede Ministerial, Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Natural da Igreja, culminando com A 
Igreja Quântica: Uma Igreja Natural, de Qualidade e Orientada Por Propósitos e Ministérios. 

Neste livro sim podem me julgar, pois ali apresento as técnicas eclesiásticas que recomendo. 
Todo este material certamente serve de base para o movimento G12, que se interessa por discipulado. 
Mais a frente mostro que discipulado é EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA A SAÚDE DA IGREJA. 
 

1.1.3. Voltando ao G12 
Mas como aqui precisamos tratar dos assuntos polêmicos, vamos lá então. 
Todos devem concordam com pelo menos isto: o que tem causado mais polêmica é o Encontro. 
Muitas das opiniões contrárias, das quais me incluo, tem a ver especificamente com a maneira como o 

encontro é feito por alguns pastores e denominações, e principalmente pelo caráter de mistério e segredo 
dos detalhes do encontro, ritual das sociedades secretas antigas. 

Tanto é verdade que muitos pastores hoje já não escondem e não obrigam seus participantes a 
esconder o que acontece nos encontros. 

Há algumas críticas também pelo fato do participante do encontro ter o seu "renascimento" para Cristo. 
Pelo fato das igrejas tradicionais, não aceitarem o novo "nascimento", o G12 tem levado críticas no meio 
evangélico tradicional. 

No site você encontrará a posição daqueles que originalmente criaram o encontro, que com certeza, vai 
ser muito elucidativa quanto à maneira correta destes encontros, e se são realmente necessários. 

Quando leio algo sobre algum assunto, aprecio que se apresentem todas as opiniões e argumentos 
possíveis. É assim que tento fazer nos livros da coleção A Bíblia do Reino. 

Com isto posso assumir o lado que julgo ser a verdade, sem nenhuma culpa ou crise de consciência. 
É justamente isto que tentamos fazer aqui. 
Apresentar muitas opiniões e até fatos, estatísticas e procedimentos de ambos os lados. 
Com isto o leitor poderá opinar e se decidir sozinho sobre o assunto, talvez até sem necessariamente ser 

obrigado a passar por experiências que não gostaria. "O Brasil evangélico está literalmente sendo sacudido 
pela nova estratégia usada por algumas igrejas e comunidades. 

Este movimento é conhecido como igreja em células (neste site apresentamos apostilas e livros para 
download sobre explicações desta estratégia especificamente). 

Mas o que mais chama a atenção no momento é o "modelo G-12" que vem desde a Coréia e Colômbia 
para a terra do Cruzeiro do Sul. 

Como resultado temos irmãos em Cristo que estão se envolvendo com este modelo de igreja em células. 
Outros se colocaram acirradamente como os seus opositores. Por um lado, a defesa do movimento chama 
a esta estratégia como uma "visão vinda de Deus" mas por outro lado têm aqueles que apontam este estilo 
de igreja (modelo G-12) como um movimento herético. Por ambos os lados são apresentados diversos 
argumentos para a defesa de cada posição. 

Igrejas, líderes, apontam as suas bases de argumentos. 
Quem tem a razão? 
Com quem está a verdade? 
A guerra de ideias tornou-se acirrada entre as fileiras evangélicas... Quem ganha com isto? É uma 

resposta que os dois lados devem meditar. O que temos aqui, são informações que colhemos na WEB. 
Muitos e-mails, anexos e participações de listas de discussões as quais discutiram insistentemente este 
modelo G-12, e especificamente o chamado ENCONTRO... O qual tem produzido fartas informações tanto 
daqueles que apoiam este ENCONTRO e por aqueles que são contrários. 

O material que colocamos aqui é para você ter informações suficientes para chegar a uma decisão 
coerente. O material foi colocado tal qual o recebemos. Não há nada de interpretação nestas informações. 
Evitamos o máximo de argumentar tanto a favor ou contra na exposição deste material. Alguns artigos têm 
os créditos, mas outros, não sabemos os seus autores, aqueles que nos encaminharam este material não o 
identificaram. 

 
Na continuação da página, depois deste texto, coloquei muitos textos de opiniões prós e contras. 
E não fiz julgamento de valor. Deixei lá as informações exatamente como me chegaram. 
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Vou repetir, porque é muito importante. Gostaria que você lê-se o livro Repensando a Igreja Evangélica 
da coleção A Bíblia do Reino de minha autoria.  

E também o livro A Igreja Quântica. Ambos veremos a frente. 
Ali coloco o que realmente penso sobre a Igreja Evangélica Atual, e o que ela precisa fazer para estar 

próxima da Igreja Primitiva, a dos Apóstolos de Jesus. 
Neste livro você poderá entender o que eu gostaria que os crentes buscassem. 
O que está escrito ali (nestes dois livros) pode ser julgado por você, criticado e passado para mim, pois 

ali consta realmente minha opinião. 
Quanto ao que está no site sobre G12, encontro, células, são todos de autores diversos, não são meus 

textos. Estão ali para Consulta. 
 

1.1.4. Uma percepção do autor 
O texto a seguir foi resposta a um internauta indignado pois ele presumia que, o que estava escrito no 

site, era opinião minha, e não de outros autores. Respondi assim: 
 
Eu estou na mesma igreja, na mesma denominação, desde 1975. 
Em 1978 e 1982 já tinha feito minha graduação Teológica. 
Sou pastor desde 1995, autor dos 36 livros da coleção A Bíblia do Reino. 
Com a graça de Deus, tenho alunos por todo o Brasil e até fora dele em nossos cursos à distância 

(Angola, Moçambique, EUA...). 
Tudo isto para a glória de Deus. 
Recebemos e respondemos em média 20 emails diários, pedindo oração, aconselhamento, pedindo 

respostas a dúvidas, e praticamente nenhum ficou sem resposta desde o ano de 2002. 
Portanto já aconselhamos mais de 12 mil pessoas nestes 10 anos que estamos sem sair do ar com a 

Igreja Virtual Evangélica, das quais 2,3 mil somente neste ano de 2010. 
Nós iniciamos a Igreja Virtual em 1996. O texto que está no site do G12 é de 2000, que já estava no ar 

neste ano. Mas somente em 2002 é que tivemos portal próprio e não saímos do ar desde então. 
 
Recebo inúmeros depoimentos e emails de pessoas falando mal e falando maravilhas dos encontros. 
 
Eu propriamente, considero o encontro como é feito, uma perda de tempo. 
Ele é necessário, mas não como é feito. 
Como é feito lembra muito os cursilhos1 e retiros católicos das décadas de 70 e 80, que tinham sua 

eficiência. Meu pai participou de um no começo da década de 70 e lembro bem claramente como ele voltou 
mudado. Comprou dezenas de livros sobre Jesus e saiu distribuindo pela família e amigos, falando da obra 
de Cristo. Eu tenho até hoje um destes livros. 

Ou se parecem com acampamentos vivenciais de empresas. Eu mesmo já organizei acampamentos 
vivenciais. Que são necessários sem dúvida, mas para determinados líderes e pessoas, com determinadas 
finalidades. 

Considero também perda de tempo: o orar para cair, além de outras manifestações e a excessiva busca 
de unção em detrimento da: busca pela sabedoria, conhecimento, andar com Jesus, discipular, buscar 
conhecer a intimidade de Deus. 

Relembro, todavia, que não sou contra, mas existem coisas melhores para serem feitas, coisas mais 
eficazes. Lembrem de I Co 12:31: Buscar com zelo os melhores dons... 

Lembrem-se de Lucas 2:52: "E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos 
homens." 

Veja detalhes deste parecer e desta busca no livro sobre Estudo Cristão, o livro 25 do módulo 12. 
Note que isto é uma opinião minha, pois nestes muitos anos de igrejas, vi muito destas manifestações 

que não serviram para nada. Pelo contrário. 
Vou dar somente um exemplo de muitos que poderia apresentar. 
 
Numa determinada igreja em 1995, vi um missionário pregar sobre o cair. 
Ele passava o paletó e centenas caiam. Assoprava e dezenas caiam. 
Pelos 3 dias da campanha aquela igreja parecia a morada de Deus na Terra. 

 
1 No site: http://bereianos.blogspot.com/2008/04/ponto-final-sobre-verdade-do-g12m12-e.html tem isto: “No livro “Os Cursilhistas”, 
escrito em 1973 pelo Rev. Anselmo Chaves, um pastor presbiteriano português, mas que viveu muitos anos no Brasil, aparece o Rev 
Anselmo, ex-católico, combatendo os Cursilhos da Cristandade (http://www.cursilho.org.br) criados a partir de 1932, particularmente 
nas chamadas “Ultreyas”, como o chamam no movimento católico onde, há dezenas de anos, são realizados estes encontros e 
movimentos semelhantes ao G12. Foi quando vi que esses Cursilhos vêm dos Jesuítas e do Opus Dei. Seu fundador foi um jesuíta, 
chamado Dom Escrivá.”  
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Depois de 3 meses, aqueles mesmos que tinham caído, promoveram o racha na igreja. 
Vários grupos, cada um para cada lado. 
Menos de 2 anos depois, o pastor da igreja se separou da pastora e foi morar com uma obreira. 
Menos de 4 anos depois, o missionário do cair, foi expulso da igreja, por homossexualismo. 
Será que o cai cai foi efetivo para mudar o comportamento, elevar o espírito daqueles, torná-los menos 

carne e mais crentes efetivos a serviço do Reino? 
 
Isto eu presenciei e muitas coisas semelhantes foram presenciadas nestes 35 anos de Evangelho. Por 

isto tenho estado vigilante nestas manifestações e atitudes. 
 
O que quero te dizer com isto. 
Que a busca da unção, do místico, do lúdico, da emoção não transforma as pessoas para melhor. 
Se fosse assim, os bruxos, adivinhos e astrólogos eram crentes ou verdadeiros cristãos, conhecedores 

dos mistérios de Deus. 
Se fosse assim, os que caem numa igreja seriam verdadeiros discípulos e jamais se interessariam em 

tomar a igreja de um pastor. 
Se fosse assim, os missionários e pastores ditos "ungidos" não estariam nos noticiários como pedófilos, 

matadores, ladrões ou coisa parecida. 
 
Um encontro não transforma as pessoas em definitivo. 
Alguém pode dizer: "Só Jesus transforma." Não ainda! depende... 
 
Pedro já estava 3 anos com Jesus, O DISCIPULADOR MOR, o Chefe da Igreja, o Fazedor de Milagres, 

o Ungido. 
E mesmo depois de ver e ouvir maravilhas, ele Pedro ainda foi repreendido por Jesus: "Afasta Satanás". 
O que dizer disto? Mesmo depois de 3 anos com o todo poderoso Jesus, Pedro não era convertido. 
 
A salvação é imediata. Aceitou, batizou, está salvo. Pronto! Jesus Salva! 
Mas a conversão é lenta, demorada, em etapas, muito discipulado, muitas horas de banco e 

aconselhamento. 
 
O encontro não converte, assim como uma pregação não converte, ou um milagre e cura não converte. 
A verdadeira conversão normalmente é lenta. 
E ela tem muito mais de razão do que unção, do que de emoção. 
Tem muito mais de lógica e entendimento do que confessar pecados. 
Tem muito mais de sacrifícios do que milagres e maravilhas. 
Tem mais de Bíblia até do que oração e a unção. 
 
A unção usa a emoção, a Bíblia usa a razão. 
E emoção comove, a razão convence. 
Precisamos hoje de convencimento. Convencimento gera fé. 
A fé é que nos mantém salvos. Até o fim. 
O que TRANSFORMA É O VIVER DIÁRIO COM JESUS. 
É A BUSCA DA SABEDORIA PLENA DIVINA, como devemos nos comportar e entender o que é uma 

vida digna, o que é ser um cristão verdadeiro, varão perfeito ou varoa perfeita. 
Aprofundar-se na Santidade e na Palavra de Deus, cumprindo seus mandamentos. 
 
Está entendendo onde quero chegar. 
Se Jesus está no Discipulado, Jesus Transforma, Jesus Converte, Jesus Convence, Jesus Muda. 
 
Vi milhares de cultos, ajudei centenas de igrejas e uma dezena de denominações diferentes com meu 

Sistema de Administração Eclesiástica (ver lista aqui: http://www.nbz.com.br/servicos/clientes.htm e 
www.easyslides.com.br). 

Já tive mais de 7000 clientes e já ocorreram 500 mil downloads de cada um dos meus dois programas 
para igrejas da versão gratuita destes sistemas em nosso site: www.easyslides.com.br.  

 
Com isto consegui enxergar o que dá certo, e o que dá errado. 
Estatisticamente até. 
Um exemplo é o seguinte, das muitas igrejas com membros cadastrados, em Curitiba, de cada 10 

pessoas que foram para frente aceitando Jesus, 4 foram batizadas nas águas, e somente 1 continuava na 
Igreja 2 anos depois. 
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Quer dizer o seguinte, o mais difícil que é fazer as pessoas Aceitar Jesus, está sendo jogado fora, está 
sendo negligenciado, pela falta de qualidade nas nossas atividades. 

Neste caso nem é falta de discipulado, ensino ou unção. É falta de organização. 
O encontro ou outras organizações não resolvem este problema. 
O conhecimento da Palavra de Deus, o discipulado e o treinamento sim. 
 
Quando falo que sou contra o "encontro", sou contra o peso dado a ele, e alguns rituais desnecessários. 
Não sou contra o "encontro" como metodologia. 
O "encontro" é importante como metodologia e deve ser usado. 
Acontece que quando afetamos a consciência de outros, mesmo quando estamos certos, ver Paulo em I 

Coríntios 10:28, devemos parar e repensar se realmente não estamos numa lavagem cerebral ou levando 
as pessoas a se submeterem a atitudes que elas se sintam constrangidas no futuro. 

E o encontro tem hoje produzido mais estragos do que virtudes. 
Basta ver alguns dos textos que apresento no site falando contra o encontro, e depoimentos de algumas 

pessoas que participaram, que não gostaram. 
 
Apesar disto, não luto contra o encontro, e muito menos contra aqueles que o fazem. 
Pelo contrário. Se querem usar esta metodologia, dou munição para isto. 
Em meu DVD A Bíblia do Reino volume 4, tenho 288 arquivos falando sobre Encontro, Pré-encontro, 

Pós-encontro e todas as suas metodologias, formulários e textos para que o pastor possa promover seu 
encontro em sua igreja. 

 
Portanto gostaria de ter mais tempo e espaço para compartilhar com você muitas coisas que 

aprendemos nestes anos de aconselhamento e discipulado, nestes anos buscando formas de melhorar a 
administração das igrejas, suas escolas dominicais e seus cultos. 

Gostaríamos também de aprender de ti, muitas coisas que com certeza estão acontecendo em sua igreja 
e ministério. 

 

1.1.5. Evangelho Egocêntrico x Evangelho Cristocêntrico 
O que todos nós deveríamos estar alarmados neste instante, não é com assuntos menores, mas com 

assuntos extremamente problemáticos. 
O maior deles é o peso que a Teoria da Evolução tem feito nos estudos de nossos filhos e universitários. 
Mas para este estou terminando o livro A Semeadura Extraterrestre, que está sendo escrito nos últimos 

10 anos, e que trará uma nova teoria e uma luz sobre este problema sério. 
 
O outro problema, não menos grave, passo a relatar a seguir: 
Você percebeu que damos ênfase e pregamos muito mais hoje sobre prosperidade do que sobre 

os assuntos religiosos importantes do passado? 
E quais os assuntos verdadeiramente importantes? 
Ressurreição, Salvação, Vinda e Revelação de Jesus, Batismo com Espírito Santo, Dons do ES, 

Cura Interior e Divina, Nova Jerusalém, Milênio... 
Estes assuntos eram comuns na década de 70, 80 e começo da década de 90. 
Hoje parece que é ultrapassado. 
Parece que ninguém mais acredita que Jesus ressurgiu e que nós também podemos ressurgir. 
Ninguém acredita em vida eterna, somente em prosperidade nesta vida. 
Parece que ninguém acredita que estamos indo na igreja para sermos salvos e ir para os céus. 
Ninguém busca o batismo com Espírito Santo e os dons e fruto oriundos disto. 
Querem somente as manifestações vindas da unção, para se sentirem melhores, mais soltas... 
Querem satisfação pessoal, querem bem-estar, querem riquezas, querem, querem, querem... 
O Evangelho que estamos pregando é o evangelho antropocêntrico, para o homem como figura central 

de seu bem-estar. 
O verdadeiro Evangelho, Cristocêntrico, teológico na concepção real da Palavra não é mais pregado, é 

esquecido. 
Estamos em dias de secura espiritual e doutrinária. 
 
Escrevi o livro Repensando a Igreja Evangélica em 1999, quando os problemas eram outros, apesar de 

ainda existirem. 
Hoje a Teologia da Prosperidade, a Teologia da Fé, e a Teologia da Determinação estão transformando 

nossos pregadores em Robertos Chiniachiquis, em Ricardos Semlers, em Mônicas Buonfiglios, em 
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Cristianos Netos, em Lair Ribeiros, em pessoas animadoras de platéia, que tem umas receitas de 
autoajuda, para que nos dê bem nesta vida. 

 
Esquecemos: 
Hb 12:5-11: e já esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos: Filhos meu, não desprezes a 

correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido; pois o Senhor corrige ao que ama, e 
açoita a todo o que recebe por filho. 

É para disciplina que sofreis; Deus vos trata como a filhos; pois qual é o filho a quem o pai não corrija? 
Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois, então bastardos, e não 

filhos. 
Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito; 

não nos sujeitaremos muitos mais ao Pai dos espíritos, e viveremos? 
Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, 

para sermos participante da sua santidade. 
Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza; mas 

depois produz um fruto pacífico de Justiça no que ele tem sido exercitado. 
 
Mc 10: 29-30: Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou 

irmão, ou irmãs, ou mãe, ou Pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não recebe 
cem vezes tanto, já neste tempo, em casa, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com 
perseguições; e no mundo vindouro a vida eterna. 

 
I Pd 4:12-14: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos 

experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse; mas regozijai-vos por serdes participantes das 
aflições de Cristo; para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. 

Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da 
glória, o Espírito de Deus. 

 
Tiago 1:2-4: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, 

sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança; e a perseverança tenha a sua obra perfeita, 
para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. 

 
Rm 8:28: E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, 

daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 
 

II Timóteo 3:12: E na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus 
padecerão perseguições. 

 
Esquecemos que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que quando sou fraco aí é que sou forte, um forte 

espiritual. 
 
Esquecemos que todos os personagens do Novo Testamento são pobretões, que sofrem que nem uns 

cachorros. 
E que a palavra mártir no grego tem a mesma raiz da palavra testemunho. 
 
Os cristãos primitivos testemunhavam que eram cristãos, dando sua vida na boca de leões, como 

tochas nos jardins do palácio de Nero ou crucificados e esfolados nas praças e coliseus. 
 
Veja mais detalhes em: 
www.nbz.com.br/igrejavirtual/pregacoes/Prosperidade_PorqueNaoSerProsperoFinal.doc 
 

Portanto tenho certeza que preciso novamente reescrever o livro 040, colocando agora novos 
modismos que têm feito os membros e líderes das igrejas evangélicas atuais perderem tempo 
enorme atrás de coisas pequenas, não altivas, que não nos levam a trabalhar para a grande 
comissão de Mateus 28:18,19 e 20. 

 
Ou voltamos a ter Jesus em Vista, não perdendo mais este Jesus de Vista, ou ficaremos 

discutindo aqui se o encontro terá regressão, chá e bolinhos. 
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1.2. Opinião do Pr. Enéas Tognini 
Brasília, 05 de abril de 2000 (ainda atualíssimo) 

 

Às Igrejas da Convenção Batista Nacional 
 

Amados irmãos 
 

Saudações no Senhor, 
 

Da Coréia do Sul, passando por Bogotá na Colômbia, chegou ao Brasil um mover do Espírito 
Santo que conhecemos como G12 ou simplesmente “Encontro”. Não tem cor denominacional e 
deve ser praticado exclusivamente em cada igreja sob a orientação e responsabilidade do pastor do 
rebanho e já alcançou inúmeras igrejas, em diversas denominações. 

Conforme modelo original na visão de Bogotá, a igreja toda, ou apenas um grupo se reúne, de 
preferência num acampamento em três etapas sucessivas: 1) pré-encontro, 2) encontro, 3) pós-
encontro. Cada uma das etapas dura três dias aproximadamente. Temos recebido notícias dos 
bons resultados desse trabalho. Alguns pontos negativos têm comprometido a “Visão” e devem ser 
evitados. 

Ao ensejo, queremos eliminar alguns pontos que devem ser esclarecidos para evitar confusão e 
prejuízo para a nossa abençoada CBN. O que passamos a expor é o resultado da reunião de líderes 
de nossa CBN convocados para Brasília, no dia quatro do corrente. E o que passamos a 
recomendar é: 

1. A qualquer custo, devemos manter a unidade doutrinária e fraterna de nossa CBN. Se o 
“encontro” é uma bênção para sua vida, que o seja também para sua Família, sua Igreja, e a soma 
de tudo para nossa querida CBN. 

2. Duas coisas queremos que fiquem absolutamente claras: 
a) O “encontro” destina-se aos crentes, e visa, em primeiro plano: Fortalecer os novos crentes e 

santificar a Igreja. 
b) As “células” visam ganhar almas para Cristo. É um mover evangelísticos. 
3. Até hoje o “encontro” tem sido mantido em mistério. Ninguém pode conhecer a literatura do 

“Mover do Espírito”; ninguém pode dizer aos outros o que se passou nas realizações. Apenas dizer 
que foi “tremendo”. Obra do Espírito deve ser divulgada, às claras. Acabe-se com esse véu 
misterioso. 

4. Cada igreja que deseja promover o “encontro”, que o faça exclusivamente para sua igreja. Se 
porventura um crente de outra igreja quiser participar, que traga por escrito, uma autorização do 
seu pastor. 

5. Não permitir que os participantes fiquem supervalorizando o “encontro”. Trata-se de um 
trabalho como tantos outros na igreja. 

6. Não consentir que os que participaram do “encontro” desdenhem dos que não o fizeram. 
Orgulho é pecado. 

7. Não permitir, em hipótese alguma que haja nos “encontros”, regressão, e muito cuidado com 
“quebra de maldição” fora de contexto bíblico. 

8. A “cura interior” é científica, mas deve ser praticada com muita oração e no poder do 
Espírito, tendo como finalidade, dar oportunidade ao Espírito curar as graves feridas que o diabo 
abriu no coração. 

9. A CBN, através da sua liderança, não obriga nenhuma igreja a realizar ”encontro”. Cada 
igreja é livre para realizar, ou não. Muita oração. A hora que vivemos é grave e não permite 
polêmicas. Se uma igreja tiver outro método eficiente, pratique-o sob a orientação do Espírito 
Santo. 

10. Se promover o “encontro” em sua igreja, conte com equipe cheia do Espírito, que saiba 
como realizá-lo e para onde conduzir o rebanho. Não faça relaxadamente o trabalho do Senhor. 

11. Em cada “encontro” ou fase deve promover a unidade da Igreja e a cooperação 
denominacional. Não se esqueça do mandamento de Hebreus 10:25: “Não abandoneis a vossa 
congregação, como é costume de alguns.” 

12. A finalidade precípua do “encontro” é santificar o crente: 
a) nas relações com a família, 
b) com a parentela, 
c) com a irmandade da igreja, 
d) perdoar e ser perdoado, 
e) abandonar qualquer pecado, 
f) ser fiel no dízimo, 
g) a Igreja ser fiel no “plano cooperativo”, 
h) ser fiel nos trabalhos de sua igreja, 
i) ganhar almas para Jesus, a começar pelos seus familiares. 
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13. O pecador, por operação do Espírito, nasce de novo, e passa a ter seu nome no Livro da 
Vida do Cordeiro, precisa ser batizado no Espírito Santo para realizar efetivo trabalho no Reino de 
Deus, e finalmente, ser QUEBRANTADO de coração, que consiste em entronizar Cristo no coração e 
levar o “eu”, isto é, o homem velho para a cruz. O resultado final do “encontro” é levar o crente a 
quebrantar o seu coração como aconteceu com Paulo (Gal 2:19-20). 

14. Se preferir realizar o “encontro” em sua igreja, faça-o de modo eficiente. Se tiver qualquer 
dúvida, consulte um pastor “experiente”. 

15. Estamos preparando um pequeno “manual” para ajudar nossas igrejas e facilitar o bom 
desempenho do referido trabalho. Aguarde-o. 

16. Depois dos bons resultados do “encontro” trataremos das “células”. Uma comissão foi 
indicada para preparar o “plano”. 

 
Na reunião da liderança de nossa CBN em Brasília, em 04 de abril último, com mais de 90 

representantes de quase todo o Brasil, chegamos a um consenso para EXPERIMENTAR a eficácia 
dos “encontros”. 

No amor de Cristo, subscreve-se com estima e elevado apreço. 
Pr. Enéas Tognini 

 

1.3. O que é uma Igreja em Célula 

1.3.1. O Que é Uma Igreja em Células? 
O nome célula é usado em virtude de seu crescimento ser similar ao das células de um corpo humano 

em crescimento. Uma criança cresce pela multiplicação constante das células de seu corpo. A falta de 
crescimento indica que alguma coisa está errada e necessita de correção. Assim uma Igreja também deve 
ter crescimento pela multiplicação rápida de suas células e só parar de crescer quando estiver madura e 
pronta para as bodas do Cordeiro, no arrebatamento. 

Também devemos associar célula à família, a célula mater da sociedade. Significando que a família é 
um ente que gera renda, gera imposto, gera serviços e gera produtos. E, portanto, deve ser protegida e 
amparada pela lei. A família com célula familiar deve ser protegida e amparada pela igreja mãe. 

Mostra também que se por uma fatalidade algum membro da célula se perder, as outras assumem o 
papel da faltante e cumprem suas obrigações. 

 

1.3.2. Igrejas com células e Igrejas em células 
Há uma diferença muito grande entre uma Igreja com células e uma Igreja em células. Uma Igreja não 

pode misturar os padrões tradicionais da vida da Igreja com as estruturas de grupos celulares e ser bem-
sucedida. 

 
A Igreja com células tem seus pequenos grupos como mais um programa, mais uma atividade 

interessante para incentivar o evangelismo e dar funções e cargos às pessoas. As células nessas Igrejas 
não têm a prioridade, e os ministérios não fluem das células, nem há um compromisso sério com elas. 
Muitas vezes os líderes são dispensados das células para exercerem com "mais eficiência" outras 
"atividades". Essa Igreja continua com seus programas de entretenimento para os seus membros e os de 
outras Igrejas. 

 
Uma Igreja em células passou por uma reforma radical em toda a sua teologia e estrutura, e baseia nos 

pequenos grupos o foco central de sua vida e alcance evangelísticos. As células se constituem prioridade 
sobre programas e ministérios. O louvor dos cultos de celebração é conduzido pelas lideranças celulares. É 
nas células que as pessoas são atendidas em suas necessidades físicas e espirituais, necessitados 
recebem beneficência, os feridos e traumatizados a cura, os laços conjugais são restaurados. Os programas 
de entretenimento dão lugar a campanhas de evangelismo pessoal e eventos de colheita de almas 
preciosas. 

 

1.3.3. O que não são células 
• Não são cópias de cultos:- Não é mais um culto realizado nas casas dos irmãos, onde uma ou duas 

pessoas dirigem tudo e as demais ouvem passivamente. Nas Igrejas modernas apenas um pequeno grupo 
de no máximo 10 a 15% dos membros desempenham todas as tarefas, nada sobrando para os demais. 

 
• Não são "Koinonites", ou reuniões de clubes fechados onde os membros perdem a visão da Grande 

Comissão:- "Ide (ou indo) por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura", do ganhar almas para o 
Reino de Deus, procurando apenas a "edificação e comunhão próprias". Muitas vezes procuram só se 
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aprofundar na Palavra, como fazem as "organizações de treinamento", tais quais "tatus" se aprofundam e 
somem na terra, como diz o Pr. Roberto Lay. 

 
• Não são "igrejinhas", competindo com os outros grupos, "roubando-lhes" os membros. E chegando o 

momento de se subdividir para a multiplicação do corpo de Cristo, recusam-se alegando vários motivos. 
 
• Não são mais um programa da igreja. São a vida da própria Igreja ganhando almas lá onde elas 

estão. 
 

1.3.4. O que são células 
• São os pequenos grupos se reunindo, nos lares principalmente ou em outros lugares pré-determinados, 

onde o líder é o que serve coordenando (facilitando) os trabalhos, que contam com a participação de todos. 
 
 

1.4. Os objetivos do G-12 
O Grupo de discipulado é um lugar para quatro coisas: 
Supervisão, ensino, pastoreamento e comunhão. 
Tudo isso é o que caracteriza o discipulado e o G-12. 
 

1.4.1. Supervisão 
Aqui são tratados todos os assuntos ligados às células, como elas estão, se tem havido conversões, 

como tem sido a frequência, se a consolidação e a integração dos novos têm acontecido com eficiência, se 
a multiplicação tem sido preparada com êxito, se a oração de três tem dado resultado. Aqui o discipulador 
funciona como um supervisor do trabalho nas células. Do mesmo modo que discipulador supervisiona o 
andamento das células do seu discípulo assim este fará com seus também. 

 

1.4.2. Ensino 
Toda a Igreja se alimenta da mesma comida. Isto é, um assunto que é tratado entre os 12 descerá 

depois para o G-12 de cada um deles e, assim, sucessivamente, em escala descendente. No que tange ao 
ensino da palavra, não há liberdade para cada Grupo ensinar o assunto ou tema que preferir. De outra 
sorte, a Igreja seria tomada pela confusão doutrinária. 

 

1.4.3. Comunhão 
O G-12 é o lugar para os relacionamentos mais próximos e significativos serem construídos. A amizade 

e a participação na vida uns dos outros é o que permite tocar em conteúdos interiores imagináveis. A 
comunhão e o partilhar de todas as coisas permite suprimento emocional e espiritual para todos. Ninguém 
ficará só ou isolado, mais todos estão ligados em vinculo intimo de relacionamento. 

 

1.4.4. Discipulado 
No livro 37 - Igreja Quântica, no livro 40 - Repensando a Igreja Evangélica e no livro 15 Discipulado - O 

Segredo das Civilizações Bem-sucedidas, demos ênfase na necessidade de discipulado para mudar o 
mundo, abordando o texto de várias maneiras. 

Confesso sinceramente que na minha vida o discipulado tem grande valor, tanto que dediquei e dedico 
boa parte do meu tempo para discipulado. 

Este próprio curso é baseado em discipulado.  
Quando tinha cerca de 18, 19 anos, já fazia discipulado com o missionário americano Timothy Halls, da 

SEPAL - Serviço de Evangelização para a América Latina. 
Portanto encaro o discipulado como a parte mais importante do G-12. 
 
E para formar o grupo dos 10, das 12, das 14 pessoas, precisa iniciar por ser discipulado ou por 

discipular, exatamente como Jesus iniciou seu ministério. 
Aqui, então, chegamos ao objetivo maior dos grupos de 12: formar líderes, num relacionamento de 

liberdade, onde o discipulador pode falar na vida do líder em treinamento. O caminhar juntos tem rumo 
certo, tem objetivos. Vamos treinar os discípulos a serem maridos que dão testemunho, a pais que criam 
seus filhos com amor e nos princípios de Deus e, principalmente a serem pessoas que sabem ganhar 
almas, consolidando-as e as integrando no mesmo processo da vida da Igreja. 
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1.5. Como se forma o G-12 
Buscando trazer a visão inicial do G12, a mais pura e próxima da Igreja Primitiva é que estamos 

colocando aqui neste livro detalhes da visão. 
Em linhas gerais, o grupo de discipulado começa quando o líder de célula a multiplica. Digamos, por 

exemplo, que uma célula chegou a ter quatro "Timóteos" - ou líderes em treinamento – e alcançou o número 
de 20 pessoas. Sem demora, o líder da célula a multiplicará em quatro novas células de 5 pessoas cada. 
Isso fará surgir três novos líderes de células. Esses três novos líderes serão os três primeiros líderes do seu 
G-12. Assim, o processo continua, até que se completem 12 discípulos. Então, este líder deixará de liderar 
uma célula para cuidar dos seus 12 e das dezenas que constituem agora o seu rebanho, proveniente destas 
células. Seu êxito será constituído não apenas em ter seus 12 completos, mas em levar cada um dos seus 
discípulos a também ter seus 12. É uma reação em cadeia. 

 

Veja o esquema em mais detalhes: 
1. Você e seu grupo de 4 a 5 pessoas (por exemplo) em uma célula, na sua casa, por exemplo. Ou cada 

semana na casa de um, depende do acerto. 
2. Você e seu grupo vai crescendo, e agora digamos, tem 20 pessoas nesta célula. Se você viu 

amadurecimento, e viu ali que tem alguns novos líderes, interessados, que se sobressaem dos demais, 
pode separar este grupo em 4 subgrupos. Você lidera 5 pessoas e cada um dos outros três líderes ficam 
com outras 5 pessoas, e eles começam a se reunir em outros locais. 

3. As células não param e também a sua não deve parar de crescer, e se dividir e também gerar novos 
líderes até completarem 12 grupos, cada qual com seu líder. 

4. Você então para (deixa) de liderar sua célula. Você agora irá então discipular estes 12 líderes. Eles 
irão saber o que você sabe (e vice-versa), e você irá ter um tempo maior com eles. Deverá levá-los a liderar 
seus próprios discípulos. 

 

1.6. O grupo de discipulado é homogêneo 
Embora as células possam ser heterogêneas, isto é, compostas por pessoas de diferentes idades e 

sexos: o G-12 é homogêneo quanto ao sexo – por exemplo, G-12 de mulheres ou de homens. Pode ser 
homogêneo por situação civil – isto é, casais ou jovens solteiros – e ainda quanto a idade – de adolescentes 
ou de crianças. Pode ser homogêneo por função na Igreja – pessoas envolvidas com o louvor – ou 
atividades desportivas ou empresários. Ou homogêneo quanto à profissão dos envolvidos. Veja mais sobre 
grupos homogêneos no livro 40. 

 

Cada G-12 iniciante poderá então formar o que é chamado de "redes". Por exemplo, as mulheres, 
líderes de células, terão Grupos de discipulado só de mulheres, mas, nas células lideradas por elas, poderá 
haver visitantes de outras idades e sexo oposto. Cada "rede" se formará a partir do crescimento e expansão 
do G-12. Se as primeiras 12 líderes formarem também seus grupos de 12 e os completarem, serão 144 
líderes femininas, com todo rebanho de vida sob seus cuidados e pastoreamento. 

 

1.7. Escada do Sucesso 
Nesta Escada do Sucesso temos quatro degraus 

para subir, eles são: 
 

Ganha-se vidas convidando colegas a participar 
de sua célula. E orando por eles e suas famílias. 

Ganha-se almas através o trabalho das células e 
nos eventos de colheita (que são cultos especiais 
com estratégias evangelísticas) 

 

Consolida-se estas vidas estando sempre com 
elas, incentivando-as a ir à Igreja, ler a Bíblia, 
falando de Jesus (na escola, na praça, na praia) e 
com certeza levando ao Encontro. 

 

É o trabalho de acompanhamento e ministração ao novo-decidido a fim de levá-lo a firmar-se no 
caminhar cristão, e a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. É a primeira fase do caminhar do novo 
discípulo, que deverá percorrer o seguinte caminho: 

1) Participar da Célula; 
2) Ir ao encontro; 
3) Matricular-se na Escola de Líderes; 
4) Tornar-se um Líder de Célula. 
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Discipula-se ou se capacita estas vidas através da Escola de Líderes e das frequências nas células. 
O treinamento do novo crente inicia-se já na célula de multiplicação, amplia-se no Encontro, prossegue 

na Escola de Líderes, e desenvolve-se através do seu trabalho prático e efetivo na nova célula de 
multiplicação a ser por ele formada e liderada. 

 
Envia-se estas vidas, ainda com supervisão de seu discipulador ou dirigente de célula para começar a 

ganhar vidas, pois quando se atinge os quatro degraus, indica-se que foi implantado dentro desse jovem o 
coração da visão. 

Estando preparado, o novo crente inicia imediatamente a sua missão trabalhando em uma célula de 
multiplicação - ele agora vai trabalhar para ganhar sua família, seus amigos e muitas outras pessoas para o 
reino de Deus, com o acompanhamento e supervisão permanente do seu Discipulador. 

 

1.7.1. O Processo da Escada do Sucesso 

 

Ganhar Consolidar Discipular Enviar 

Oração por três (30 dias) Fonovisita em 24 horas Escola de Líderes Montar sua própria 
equipe de encontro 

Jejum por três (30 dias) Contato pessoal em 7 dias Grupo de Doze Ter sua própria 
Escola de Líderes 

Evangelismo pessoal Pré-Encontro Formar suas próprias 
Células de Multiplicação 

Conquistar cidades 

Células de Multiplicação Encontro Formar seus 144 Conquistar nações 
Cultos de Celebração Pós-Encontro     
Redes       

 
Esta é uma Visão poderosa e eficaz, uma estratégia infalível para evangelizar os povos. 
Ganhar, consolidar, treinar e levar à maturidade, em outras palavras integrar para não entregar! 
 
Mas vejamos como cada um desses passos se desenvolve, como se pode galgar a cada um desses 

degraus, sempre de forma progressiva, com consciência da importância de cada fase, e como cada pessoa 
envolvida nessa caminhada, vai se integrando num todo harmonioso. 

 

1. GANHAR 
Ganhar! Ganhamos vidas para Deus, para Cristo e para o reino do Seu amor, mas na verdade 

arrancamos as almas eternas das garras do inimigo. Ganhar e trazer e manter com segurança no aprisco do 
Pastor Amado! 

 
Relembrando, para facilitar a compreensão, ganhamos, principalmente, de três formas: 
1. Evangelismo Pessoal – numa conversa com qualquer amigo ou com qualquer pessoa; 
2. Abordagem Amistosa – nas células, numa visita, num papo informal; 
3. Pregação Objetiva da Palavra – mensagens, ensinos, apelos; 
 
Todas essas atividades de natureza evangelística, como todas as demais atividades da igreja, devem 

ser conscientemente acompanhadas de jejum, oração e batalha espiritual a favor da pessoa visada! 
 
Ganhar almas é compromisso solene, indispensável, de cada cristão produtivo, de cada líder e de cada 

discípulo ativamente envolvido no corpo de Cristo! 
 
Ganhar almas é a única forma efetiva de produzir fruto espiritual! As almas são o único fruto espiritual 

reconhecido por Jesus! As almas que ganhamos são o fruto que produzimos e que deve ser abundante e 
permanente! O próprio Jesus diz que é isso que glorifica a Deus! 

Nada glorifica mais a Deus que ganhar almas; só almas ganhas são realmente fruto no 
Seu reino (João 15.1-16)! 

 

2. CONSOLIDAR 
Consolidar significa firmar, dar estabilidade, tornar sólido, seguro! Significa fazer inabalável e 

imperturbável, cada cristão comprometido com o Salvador! 
Firmar as pessoas na fé!... É exatamente isso que precisamos fazer com os novos convertidos, com as 

almas que ganhamos para o nosso Deus! 
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Quantas ovelhas enfraquecem e se vão, devoradas pelos lobos, enganadas pelos mercenários e 
pescadores de aquários, ou simplesmente abandonadas pelos seus pastores descuidados, talvez “muito 
ocupados”! 

 

Quantas ovelhas desgarradas, quantas desviadas, quantos rebanhos dizimados e enfraquecidos! 
Quantas parecem ovelhas sem Pastor! 

Reflita por algum tempo!... Por que tudo isso acontece? Por que muitos pastores ajuntam em “saco 
furado”, trabalham duro, vivem num maldito ganha-perde, sem conseguir “integrar para não entregar?” 

A explicação é simples, as razões ou os motivos é que podem ser mais complicados... 
 

O que acontece é que um grande número de crentes não é firme na fé, não tem segurança, não tem 
estabilidade e não tem compromisso com Jesus. É que eles precisam ser consolidados, firmados e 
afirmados na fé! Lembra que falei de Pedro, 3 anos com Jesus e não convertido. 

 

Como consolidar? Como firmar a pessoa e comprometê-la com Jesus, com sua fé, com sua igreja, para 
que nunca se desvie e nunca se deixe levar por “qualquer vento de doutrina"? 

 

A Consolidação começa no momento em que a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, talvez 
antes até como acontece com pais amorosos e preocupados, que preparam tudo para o bem do filho ainda 
por nascer! 

 

Para uma boa consolidação, prepare a igreja, conscientize, ensine e capacite um grupo de cristãos 
maduros e dedicados como consolidadores! 
● Consolidadores são recepcionistas, assistentes ou acompanhantes conselheiros especiais, que, 

devidamente preparados e treinados, dedicam-se a receber e atender carinhosamente aos novos 
convertidos. (Veja mais sobre isso em nosso livro Igreja Quântica no capítulo de Pequenos Grupos, e no 
livro Ética Cristã no Diaconato). 
● A Consolidação continua já no dia seguinte à conversão ou decisão da pessoa para Cristo. O ideal é 

que dentro de, no máximo 24 horas, seja dado um Telefonema (ou fonovisita), os SMS, ou acesso no 
WhatsApp, Telegram, Faceboook... ao “novo convertido”. 
● Se possível, por ocasião do Telefonema..., já deve ser marcada a primeira Visita Pessoal à pessoa 

contatada. Nessa visita, o Contato Pessoal é de extrema importância. 
 

A Consolidação se aprofunda ainda mais com a assistência dos líderes da Célula em que a pessoa 
passa a se envolver, com a participação da pessoa no Pré-Encontro, Encontro, Pós-Encontro e Escola de 
Líderes. 

 

Recapitulando, a Consolidação é feita, então, pela: 
1- Orientação Inicial – Primeiro contato (ainda no culto); 
2- Telefonema – (ou Fonovisita ou outro meio); 
3- Visita – (ou Contato Pessoal); 
4- Pré-Encontro – Encontro – Pós Encontro; 
5- Frequência à Célula e Escola de Líderes. 
 

3. DISCIPULAR 
É o treinamento do novo convertido que realmente o firma na fé e o prepara para uma vida cristã, 

produtiva e reprodutiva no reino de Deus (Efésios 4.11-16)! 
Treinar é ensinar, testar, provar e aprovar pessoas sérias e interessadas para realizarem o trabalho do 

Senhor. 
 

Esse treinamento é feito principalmente na Escola de Líderes. É preciso enfatizar, contudo, que, a 
participação constante numa Célula e o envolvimento no Grupo de Liderança, são partes essenciais desse 
processo de firmar e afirmar, de levar à maturidade cristã o novo crente. 

 

4. ENVIAR 
Enviar é mandar, liberar cada cristão já treinado para o trabalho de produção e reprodução de Fruto de 

Almas, Vidas único fruto permanente! 
 

“Como pregarão, se não forem enviados?” (Romanos 10.15). 
Assim questiona o grande apóstolo! Sair, ir, ato autoconsciente, ou sendo enviado pelo seu Pastor ou 

Líder, a cumprir a suprema ordem de evangelizar, de ganhar almas para Cristo... 
 

Mas só depois de devidamente treinada e aprovada, é que uma pessoa deve ser enviada a começar sua 
Célula de multiplicação e envolver-se no Discipulado! 
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1.8. Pré-Encontro, Encontro e Pós-Encontro 

É imprescindível experimentar o Encontro e estudá-lo extensivamente, para então implantá-lo em seu 
Ministério. 

 

1.8.1. O Encontro 
O Encontro é um retiro espiritual, é uma saída para estar a sós com Deus. 
É algo tremendo na vida de qualquer pessoa que o experimenta, deixando-se ser movido pelo Espírito 

de Deus. 
Todos devem ir para experimentar pessoalmente o que Deus faz nos Encontros. 
 

1. Os benefícios do Encontro 
Após o Encontro temos discípulos: 
● Abertos para a unção da multiplicação no Modelo dos 12. 
 
● Libertos de toda e qualquer amarra. O que os impedia de crescer, de envolver-se no Ministério, de dar 

frutos, as maldições hereditárias e ministeriais etc., tudo é quebrado no Encontro, pelo poder do nome de 
Jesus Cristo. As pessoas tornam-se libertas para produzir frutos abundantemente. 

 
● Curados interiormente. É impressionante ver o quanto a Igreja de Jesus encontra-se presa pelas 

experiências amargas do passado. Há uma unção tremenda e específica nos Encontros, promotora desta 
cura em todas as áreas da vida. 

 
● Consolidados completamente, pois compreenderam a visão de Deus ao passarem pelo Encontro. Só 

após o Encontro estão prontos para ingressarem na Escola de Líderes e para, então, serem discipulados e 
permanecerem firmes no propósito de servir a Jesus. 

 

2. As fases preliminares e posteriores do Encontro 
O Encontro divide-se em três fases: pré-Encontro, Encontro e pós-Encontro. 
 

1.8.2. O Pré-Encontro 
Após a conversão o novo convertido será consolidado por seu discipulador e encaminhado à 1ª reunião 

do pré-Encontro. O pré-Encontro é subdividido em 4 reuniões, sendo cada reunião uma vez por semana, 
com exatamente uma hora de duração. Nessas reuniões haverá estudos específicos para a vida do novo 
discípulo. Durante as reuniões ele será constantemente motivado a ir ao Encontro. Nessa fase o discípulo 
será sondado para verificar se realmente houve conversão e se encontra apto a ir para o Encontro. 

Nestas reuniões, o material dos livros 1, 2, 3 e 4 da nossa coleção A Bíblia do Reino, deve ser escolhido 
e ministrado aos participantes. Por que estes livros? Porque é a base do conhecimento necessário para um 
membro ou futuro líder. 

 

1.8.3. O Pós-Encontro 
Está subdividido em 4 reuniões, sendo cada reunião uma vez por semana com uma hora exata de 

duração (procedimento igual ao do pré-Encontro). 
Nessas reuniões haverá ministrações específicas sobre como as pessoas poderão se defender das 

retaliações de satanás, como conservar a libertação, além de firmarem-se mais na doutrina e na comunhão 
com os irmãos. Só após o pós-encontro o discípulo poderá ser encaminhado para a Escola de Líderes. 

 
“…depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis”. Efésios 6:13b 
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Objetivos do Pós-Encontro 
No Encontro as pessoas são impactadas com o que o Senhor ministra. 
O Pós-Encontro visa solidificar o ensino ministrado durante o Encontro. 
O Pós-Encontro é uma série de 4 reuniões, cada uma com a duração de uma hora, durante 4 semanas, 

que acontece após o Encontro, ou duas reuniões com 2 horas de duração cada. 
 

É realizado com o fim de: 
- Fortalecer o novo convertido ou líder. 
- Consolidar mais intensamente o novo convertido. 
- Solidificar o crescimento da fé do novo convertido. 
- Implantar a visão com qualidade. 
- Firmar nos caminhos do Senhor o novo convertido, através da conscientização da Palavra. 
- Estimular a cumprir o propósito – ganhar vidas. 
- Alertar o novo convertido sobre os contra-ataques do diabo. 
 

No Pós-Encontro, o discipulador deve: 
- Cobrir o coração do novo convertido de unção, graça e força. Ele precisa saber que o Senhor é bom e 

que traz estas bênçãos. A pessoa fica enriquecida na fé. 
- Preparar o discípulo para permanecer firme frente ao contra-ataque do inimigo (Efésios 6:11-18). 
- Ensinar o discípulo a proibir e inoperar as retaliações do diabo (Marcos 3:27). 
- Fortalecer o ensino, para que não sejam pegos de surpresa (Marcos 3:27). 
- Firmar o discípulo no propósito de Deus, mostrando que ele não pode perder o ensino que foi 

ministrado no Encontro. 
- Incentivar para que caminhe no propósito a fim de cumpri-lo, e não perder a noção da caminhada. 
- Ensinar sobre submissão, unção e vida de Deus nessa nova fase. (Atos 20:24). 
- Incentivar e encaminhar o discípulo a fazer a Escola de Líderes. 
 
 

1.9. As quatro faces da visão 

Roberto Pires Gonçalves e Maria de Lourdes Effgen Gonçalves - Ministério Monte Sião 
 

Ez 1:4-10: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha 
do Norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se 
nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma 
coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. 

E do meio dela saía a semelhança de quatro seres 
viventes. E esta era a sua aparência: tinham a semelhança de 
homem. 

E cada um tinha quatro rostos, como também cada um 
deles quatro asas. 

E os seus pés eram pés direitos; e as plantas dos seus pés 
como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. 

E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos quatro lados; e assim todos quatro 
tinham seus rostos e suas asas. 

Uniam-se as suas asas uma à outra; não se viravam quando andavam, e cada qual 
andava continuamente em frente. 

E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem; e do lado direito todos os 
quatro tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os quatro tinham rosto de boi; e 
também tinham rosto de águia todos os quatro. 
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1.9.1. Os Evangelhos 
Mateus – Jesus é descrito como o Leão de Judá – Foi escrito para os judeus 
Marcos – Jesus é descrito como o Grande servo – Foi escrito para os romanos 
Lucas – Jesus é descrito como o Filho do homem – Foi escrito para os gregos 
João – Jesus é descrito como o Divino filho de Deus – que veio do céu – Foi escrito para a igreja 
 

1.9.2. Introdução 
O ser humano para ser um vencedor é necessário ter visão, metas, propósito, atitude ou decisão e ação. 

Um visionário enxerga além do natural, além dos montes, sabe onde vai chegar. Porém é necessário 
possuir as quatro características comportamentais abaixo para um êxito completo, e alcançar as multidões. 

 

1.9.3. – Face de leão – Ganhar 
– Através de Jesus recebemos o poder que emana do seu nome. 
– Recebemos poder para pisar serpentes e escorpiões – Lc 10.19, Mc 16.17 
– É hora de liberar o leão que está retido em seu interior 
– Todo poder foi dado ao Messias (Leão da Tribo de Judá), que habita em nós 
– Deus nos deu autoridade de governo. Esta autoridade é inerente a todos os que receberam a Jesus e 

foram feitos filhos de Deus. Gn 1.28 
 

1.9.4. – Face de um boi – Consolidar 
– “..., quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva” Mt 20.26 
– Pela força de um boi temos o crescimento 
– Força e determinação para trabalhar e servir 
– Fala de colocar a igreja para trabalhar 
– Me lembra que fui chamado para servir 
– O servo não procura posição ou status, não busca nenhuma glória, cumpre o seu propósito – servir 
– Sou Obediente - se sou obediente ao Senhor nada me acontecerá 
 

1.9.5. – Face de homem – Discipular 
– Jesus foi o maior exemplo de relacionamento. Deu a própria vida, o seu sangue pelo resgate de muitos 

- “Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade...” Jo 17.23 
– Preciso ser o que sou, uma pessoa normal, uma pessoa de relacionamentos 
– Jesus foi cem por cento homem. Ele sentiu todos os sentimentos de homem – Hb 2.18 
– Ele dormiu no barco porque estava cansado. Ele se deu o direito de descansar 
– Curtir, alegrar, descansar, viver em família, ter qualidade de vida é direito seu. 
– Podemos ser diferentes, mas somos normais 
 

1.9.6. – Face de uma águia – Enviar 
– “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações...” Mt 28.19 
– A águia pertence ao céu, somos um povo celestial, um povo de visões amplas, de larga compreensão 
– Fomos criados para ter comunhão com Deus 
– Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais – Ef 2.6 
– Ninguém conquista na terra, até que conquiste nas regiões celestiais 
– A águia tem duas asas – adoração e intercessão 
– Adorando subo na presença de Deus e aí intercedo 
– Toda intercessão acontece nas regiões celestiais. “Orando no espírito” Ef 6.18 
– Preciso aprender a fazer dos lugares celestiais a minha morada 
 

1.9.7. Conclusão 
Hoje aprendemos que para uma visão ser bem-sucedida ela precisa destas quatro faces. 
Lembre-se: tudo o que vimos aponta para Jesus. 
É Ele o nosso modelo para conquista. 
Ele venceu a oposição, a cruz, a morte. 
Muitos querem ser bem-sucedidos sem Jesus. 
Porém, qualquer conquista depende exclusivamente de uma aliança com o Rei dos Reis e Senhor dos 

Senhores, Yeshua. 
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1.10. Perguntas Frequentes 
Então qual a diferença entre uma reunião de célula e a reunião do antigo grupo familiar? 
Apenas o propósito. Os grupos familiares tinham o objetivo de crescer e multiplicar, gerando novos 

grupos, novos líderes e novos dirigentes de louvor, enquanto as células têm o objetivo de crescerem para 
formar equipes de 12. Portanto, o importante não é a maneira como a reunião é dirigida, mas se o objetivo 
está sendo alcançado. 

 
A Família é a célula mater da sociedade. O núcleo familiar é o primeiro grupo social do qual participamos 

e recebemos, não somente herança genética ou material, mas principalmente moral. Nossa formação de 
caráter depende, fundamentalmente, do exemplo ou modelo familiar que temos na formação de nossa 
personalidade. 

 
Existe diferença entre Células de Multiplicação e Grupos Familiares? 
Caso a igreja já esteja trabalhando na visão de "células", entendendo-as apenas como Grupos 

Familiares, Encontros Caseiros, Grupos Caseiros, Grupos de Comunhão, ou outras denominações 
semelhantes, poder-se-á transformar os chamados Grupos Familiares em células de multiplicação. 

 
Mas se deve entender que "células de multiplicação" não se referem apenas a grupos que se reúnem em 

lares. 
 
É necessário entender que os "Grupos Familiares", tais como os temos hoje, serão ampliados na visão. 

Neles se desenvolverá a liderança de cada membro para que cada um tenha no futuro a(s) sua(s) própria(s) 
célula(s). 

 
Atualmente os Grupos Familiares agrupam diversas pessoas da igreja. 
 
Pessoas que, em potencial, são líderes e já poderiam estar dirigindo suas próprias células. Esses 

Grupos acabam funcionando mais com uma ênfase na comunhão dos fiéis, e nem sempre enfatizando a 
evangelização. 
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Papado e Apostolado 
 
 
 

Daniel 2:34-35 Estavas vendo isto, quando 
uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a 

qual feriu a estátua nos pés de ferro e de 
barro, e os esmiuçou. 

(...) mas a pedra, que feriu a estátua, se 
tornou grande monte, e encheu toda a terra. 
Mateus 21:44 E, quem cair sobre esta pedra, 

despedaçar-se-á; e aquele sobre quem ela 
cair ficará reduzido a pó. 

PEDRA = CRISTO 
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2. Papado e Apostolado2 
Fonte: https://www.veritatis.com.br/protestante-pergunta-se-pedro-foi-o-primeiro-papa/  

2.1. Pedro é de fato a “rocha”, mas teria sido o primeiro papa? 
Teoria Petrina 

Nenhuma tentativa pode ser feita neste espaço para expor todas as falácias da teoria petrina e 
da sucessão apostólica. Para efeito de brevidade limitarei meus comentários ao texto básico de 
Mateus 16:18 empregado para provar a teoria petrina. Cristo diz a Pedro: 

“Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas 
do inferno não prevalecerão contra ela”. Mateus 16:18 

 

A questão é, quem é a “rocha” sobre a qual Cristo edificou Sua igreja? 
Obviamente para os católicos, a “rocha” é Pedro como pedra fundamental sobre a qual Cristo 

edificou a Sua igreja. Eles corretamente assinalam que o jogo de palavras - ”Tu és Petros e sobre 
esta Petra”- revela que há uma inegável conexão entre os dois termos. 

Assim, Pedro é a Petra sobre que Cristo edificou Sua Igreja. 
Os protestantes por certo rejeitam a interpretação católica, argumentando, ou que a “rocha” 

seria Jesus mesmo ou a confissão de Pedro sobre Cristo. 
Pelo último ponto de vista, o texto rezaria: “Tu és Pedro e sobre mim como rocha eu edificarei a 

Minha Igreja”. Pela última interpretação: “Tu és Pedro e sobre a rocha de Cristo que tu confessaste 
edificarei Minha Igreja”. 

O problema com ambas essas interpretações populares é que não fazem justiça ao jogo de 
palavras. 

No grego há uma inegável ligação entre “Petros” e “Petra”. 
A questão não é se “Petra - a rocha” refere-se a Pedro, mas em que sentido Pedro é “Petra - a 

rocha”. 
Em minha opinião, Pedro é “Petra - a rocha”, não no sentido católico de ser a pedra 

fundamental sobre a qual Cristo edificou Sua igreja, mas no sentido de que Pedro é o fundamento 
inicial da igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, com Cristo como pedra de esquina, e 
cada apóstolo também como Pedra, mas Pedro como um principal. 

Esta interpretação assenta-se sobre duas considerações principais. 
Em primeiro lugar, o Novo Testamento retrata a igreja como um edifício, sendo “edificada sobre 

o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular” (Efésios 
2:20; cf. 1 Ped. 2:4-8; 1 Cor. 3:11). 

A imagem da igreja como edifício sugere que a igreja não se firma sobre a rocha fundamental 
de Pedro, mas começa com Pedro como primeira pedra. Ele foi a primeira pessoa a confessar e 
aceitar a Jesus de Nazaré, como o Cristo, ou seja, o Messias, “o Filho do Deus vivo” (Mat. 16:16). 

Sendo o primeiro converso a aceitar publicamente a Cristo, Pedro tornou-se num certo sentido 
“o primeiro membro oficial” da igreja, ou a primeira pedra fundamental do edifício espiritual que é 
e igreja. 

Um segundo ponto importante, ignorado pela Igreja Católica, é que o Novo Testamento 
considera a igreja, não como uma organização hierárquica visível dirigida pelo papa com seus 
bispos, mas como uma comunidade invisível de crentes que são unidos pela mesma fé em Cristo. 

Na Bíblia “a Igreja” não é uma organização religiosa, mas o “povo de Deus”. 
Tanto o hebraico qahal quanto o grego ekklesia, traduzidas por “igreja”, referem-se, na 

verdade, à “congregação” de crentes, que foram chamados do mundo (Dt 7:6; Os 1:1; 1 Pd. 2:9) 
a fim de ser uma luz no mundo (Dt. 28:10; 1 Pd. 2:9). 

Isso significa que quando Jesus falou sobre edificar Sua igreja, Ele não tinha em 
mente o estabelecimento de uma organização religiosa hierárquica, mas a edificação de 
uma comunidade de crentes que pela fé O aceitariam e O confessariam perante o mundo. 

Lembrem-se que a primeira igreja física só foi instituída lá pelo ano 320 d.C. 
Neste contexto, Pedro, por ser a primeira pessoa a confessar e aceitar a Jesus como o “Cristo”, 

que significa “Messias”, tornou-se a primeira pedra viva do edifício espiritual que consiste de uma 
comunidade de crentes. A ideia de Pedro ser o fundamento da igreja como organização hierárquica 
identificada com a Igreja Católica é alheia ao texto e aos ensinos do Novo Testamento. 

 

 
2 Os itens 2.1, 2.2, e 2.3 são baseados na Newsletter [boletim] no. 54 da série “Endtime Issues”, do Dr. Samuele 

Bacchiocchi, que mantém um ministério na Internet sobre o título “Bible Perspectives”. 
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2.2. Existe de fato uma linha sucessória ininterrupta entre Pedro e João 
Paulo II, Bento XVI e padre Francisco? 

Falta à Igreja Católica qualquer apoio neotestamentário para o primado de Pedro na igreja 
apostólica. Se, de acordo com a alegação católica, Cristo designou Pedro como Seu vigário para 
governar a igreja, então se esperaria que Pedro agisse como líder da igreja apostólica. Mas 
dificilmente seria este o caso. 

Por exemplo, não há indicação de que Pedro jamais tenha servido como presidente da igreja de 
Jerusalém. A estrutura organizacional da igreja de Jerusalém pode ser caracterizada como um 
colegiado com uma presidência. Mas não há indicação de que Pedro jamais serviu como o 
presidente em exercício daquela igreja. No Concílio de Jerusalém, foi Tiago, e não Pedro, quem 
presidiu nas deliberações (Atos 15:13). E Paulo lhe advertiu face a face porque Pedro estava 
errado, era repreensível (Gálatas 2:11). 

 

Autoridade dos Apóstolos 
Ademais, a autoridade final da igreja de Jerusalém restava não sobre Pedro, mas sobre os 

apóstolos, mais tarde substituídos por “presbíteros”. Por exemplo, foram “os apóstolos” que 
enviaram Pedro a Samaria (Atos 8:14) para supervisionar as novas comunidades cristãs. Foram os 
“apóstolos” que enviaram Barnabé a Antioquia (Atos 11:22). Foram os “apóstolos e presbíteros” 
que enviaram a Judas e Silas para Antioquia (Atos 15:22-27). Foi “Tiago e os presbíteros” que 
recomendaram que Pedro se submetesse a um rito de purificação no Templo (Atos 21:18, 23-24). 

Tivesse Pedro sido designado por Cristo para servir como Cabeça da Igreja, ele teria 
desempenhado um papel significativo nas decisões acima mencionadas. Não há indicação de que 
Paulo considerasse a Pedro como líder da igreja. Narrando um incidente de quando Pedro foi para 
Antioquia Paulo declara: “resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível” (Gál. 2:11). A 
ação de Paulo dificilmente sugeriria que Pedro fosse reconhecido e respeitado como a infalível 
cabeça da igreja. 

Ademais, Paulo se refere aos “pilares” da Igreja apostólica como sendo “Tiago, Cefas (Pedro), e 
João” (Gál. 2:9). O fato de que “Tiago”, o irmão do Senhor, é mencionado primeiro indica ser ele, 
antes que Pedro, quem servia como líder da igreja. Caso os apóstolos entendessem que Pedro 
houvesse sido designado por Cristo para servir como cabeça da igreja, ter-lhe-iam confiado a 
liderança da igreja. Mas o fato é que Pedro nunca é visto no Novo Testamento como o único líder 
da igreja apostólica. 

 

Bispo Irineu inventou a Primazia de Pedro 
A noção de que Cristo investiu a Pedro de autoridade para governar a igreja e que tal 

autoridade tem sido transmitida numa ininterrupta sucessão até seu último sucessor é uma 
invenção católica destituída de qualquer suporte bíblico. Isso primeiro apareceu nos escritos de 
Irineu, bispo de Lyon (175-195 A.D.), que emprega o argumento da sucessão apostólica para 
refutar agnósticos heréticos. Ele alega que os ensinos agnósticos eram heréticos porque são 
rejeitados por aquelas igrejas que podem traçar o seu pedigree (sucessão - Contra as Heresias, 
livro 3). 

O argumento da sucessão apostólica serviu a um propósito útil na igreja primitiva quando a 
formação do Novo Testamento estava ainda em progresso. Os líderes da igreja precisavam de uma 
autoridade objetiva para refutar os heréticos, e encontraram-no em igrejas como Antioquia, Éfeso 
e Alexandria, que podiam traçar suas origens dos apóstolos. Essas igrejas podiam servir como a 
pedra de toque da ortodoxia. 

Mas estender o conceito da sucessão apostólica a todo o curso da história cristã é infundado, 
por causa da interrupção e apostasia que essas igrejas haviam experimentado. A invasão 
muçulmana dos séculos sétimo e oitavo eliminaram completamente a maior parte das antigas 
igrejas orientais. 

O mesmo se aplica ao bispo de Roma. Qualquer pessoa familiarizada com a história do papado 
sabe quão difícil é até mesmo para a Igreja Católica provar a sucessão ininterrupta desde Pedro 
até o papa atual. Houve ocasiões em que o papado esteve nas mãos de vários papas corruptos, 
que lutavam entre si pelo trono papal. Por exemplo, em 1045 o Papa Benedito IX foi expulso de 
Roma pelo povo devido a ser indigno e Silvestre II foi colocado no trono papal. Mais tarde, 
Benedito IX retornou e vendeu o trono papal a um homem que se tornou Gregório VI. 

Durante esse curso de eventos, Benedito recusou renunciar a suas reivindicações papais, de 
modo que passou a haver três papas alegando ser o papa legítimo. Para resolver o problema o 
imperador alemão Henrique II convocou um sínodo em Sutri em A.D. 1046, que depôs todos os 
três papas e elegeu Clemente II no lugar. 

Fica-se a indagar, qual dos três papas depostos se enquadraria na sucessão apostólica? 
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Como pode a Igreja Católica ainda legitimamente defender a noção de uma sucessão 
ininterrupta desde Pedro até o papa atual, quando alguns de seus papas foram depostos por sua 
corrupção?! 

É evidente que existem alguns elos interrompidos na corrente da sucessão apostólica. 
 

2.3. Saiba Por Que Poucos Católicos Têm um Quadro de Jesus 
Dependurado na Parede 

A Eucaristia 3 
A alegação católica de possuir os únicos meios de 

salvação repousam não só sobre a alegada sucessão 
apostólica, mas também sobre o ponto de vista católico 
de que a Eucaristia é uma reprodução do sacrifício 
expiatório de Cristo. De fato “a sucessão apostólica e 
uma eucaristia válida”, são mencionadas juntas várias 
vezes na Declaração Dominus Jesus, por serem os dois 
pilares da reivindicação católica de ser a única igreja 
verdadeira que tem o poder de favorecer a salvação. 

Este espaço não nos permite expor as falácias do 
ponto de vista católico sobre a Ceia do Senhor, conhecida 
como “transubstanciação”. A absurda alegação de que 
o sacerdote tem o poder de transformar o pão e o vinho 
no corpo físico e histórico de Jesus, e oferecê-lo aos 
crentes por meio de uma hóstia torna a Igreja Católica 
uma dispenseira de salvação por meio de seu sacerdócio. 

Para a Igreja Católica os benefícios do sacrifício expiatório de Cristo são tornados disponíveis ao 
crente, não mediante o ministério celestial de Jesus no santuário, mas mediante o ministério 
terreno dos sacerdotes católicos junto ao altar. A Declaração dedica três seções para exaltar “o 
mistério salvífico de Cristo”, porque isso propicia a base para justificar a reivindicação de que “o 
mistério salvífico de Cristo” realiza-se mediante o mistério da Eucaristia. 

O Cristo que a maioria dos católicos conhece é o Cristo que engolem durante a missa. 
Poucas famílias de católicos devotos exibem um quadro de Cristo em suas casas. 
Eu ousaria dizer que de 100 católicos devotos das famílias italianas, talvez 4 ou 5 delas tenham 

um quadro de Cristo dependurado em alguma parede. Sua devoção é basicamente à Maria e aos 
santos que podem interceder por eles diretamente. No que concerne a Cristo, pouco sabem a Seu 
respeito. 

Conhecem sobretudo que “o ministério salvífico de Cristo” lhes está disponível mediante a 
Eucaristia. 

 

2.4. Pedro foi o primeiro papa? 
Pedro, o primeiro bispo de Roma? 

Fonte: Revista Superinteressante  
 

Logo após a crucificação de Cristo, no ano 30, o pescador da Galileia passou a chefiar a Igreja 
recém-nascida. Além de organizar os fiéis em Jerusalém – o primeiro centro da nova religião – 
Pedro pregou em cidades distantes como Corinto (na Grécia) e Antioquia (na atual Turquia). 

Sua importância como líder do cristianismo primitivo foi gigantesca. 
Entretanto, pouco se sabe sobre a vida de Pedro - em especial, sobre suas andanças finais. A 

maior parte das informações a seu respeito vem dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos e das 
epístolas (ou cartas) escritas pelos primeiros discípulos de Cristo. Outras pistas podem ser 
encontradas em textos de alguns historiadores antigos, que escreveram nos primórdios do 
cristianismo, ou pelas lendas que se formaram ao seu redor. E só. 

Uma antiquíssima tradição católica garante que o apóstolo viajou para Roma, em meados do 
século 1, fundando a primeira comunidade cristã da cidade. Essa hipótese é fortemente sustentada 
por historiadores como Eusébio de Cesareia – que, embora tenha vivido cerca de dois séculos 
depois de Pedro, fundamentou sua obra na opinião de autores mais antigos. 

Verdade ou não, o fato é que, já no século 2, Pedro era tido pelos líderes católicos como o 
primeiro bispo de Roma. 

E mais: de acordo com a Ata dos Mártires – documento composto pelos primeiros cristãos –, foi 
no território da moderna capital italiana que o maior dos apóstolos encontrou a morte, 

 
3 http://www.adventistas.com/outubro2001/texto_Azenilto3.htm  
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provavelmente na época do imperador Nero. Segundo Orígenes, um erudito do século 3, Pedro foi 
preso pelos romanos e condenado à crucificação. Julgando-se indigno de morrer da mesma 
maneira que Jesus, ele pediu que o crucificassem de cabeça para baixo – e seu desejo foi atendido. 

Durante o século 20, investigações arqueológicas feitas a pedido do papa Pio XII descobriram 
um grande cemitério cristão nos subsolos do Vaticano, sob a atual Basílica de São Pedro. Os 
arqueólogos concordaram que a necrópole datava do século 1 – e que provavelmente um grande 
mártir ali fora enterrado. Ninguém sabe quem, mas muita gente jura de pés juntos que era 
ninguém menos que Simão da Galileia. 

A presença e o martírio de Pedro na cidade foram usados para comprovar o "primado de Roma" 
– a idéia de que o Vaticano e seu bispo herdaram a liderança cristã, em linhagem direta, do 
escolhido de Jesus Cristo. Mas não faltou quem questionasse tanto sua posição como "porta-voz" 
de Cristo, quanto o direito dos bispos romanos de se declararem seus herdeiros. 

 
 

Onde está escrito na Bíblia que Pedro foi o primeiro papa e que 
ele é a pedra fundamental da Igreja? 

Bem, se isso fosse verdade, Pedro teria sido um papa muito 
diferente... 

Primeiro, Cefas era repreensível (Gl 2.11) — é claro que Bento 
XVI também o é. 

Segundo ele, era casado (Mt 8.14,15). 
Terceiro, pobre (At 3.6). 
Quarto, nunca recebeu adoração ou veneração (At 10.25,26). 
Outrossim, quando foi mesmo que Pedro esteve em Roma? 
 
É claro que os teólogos romanistas admitem crer na Bíblia! 

Mas dizer não é o mesmo que praticar, haja vista eles 
empregarem o texto sagrado convenientemente, a bel-prazer, 
fora de contexto, para corroborar o que o papismo afirma. 

Lembrando: usam Mateus 16:18 para justificar a primazia de 
Pedro, ignorando que a pedra à qual Jesus fez referência é a 
própria declaração que o apóstolo fizera: “Tu és o Cristo, o Filho 

do Deus vivo” (v.16). Aliás, o mesmo Pedro reconheceu — pregando e escrevendo — que Jesus é a 
pedra fundamental da Igreja (At 4.11; 1 Pe 2.4). 

 
E voltemos ao profeta Daniel, que quase 500 anos antes escreveu sobre a Pedra que 

despedaçaria todas as nações e Impérios, e que encheria toda a Terra: 
Daniel 2:34-35: Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual 

feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. 
(...) mas a pedra, que feriu a estátua, se tornou grande monte, e encheu toda a terra. 
 
A Pedra é sem dúvida Jesus Cristo... 4 

 
 

 
4 https://www.eismeaqui.com.br/estudos-biblicos/onde-esta-escrito-que-maria-permaneceu-virgem-e-que-pedro-foi-o-primeiro-papa/  
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Páscoa 
 
 
 

HEBREUS 9:26: De outra maneira, necessário 
lhe fora padecer muitas vezes desde a 

fundação do mundo. Mas agora na 
consumação dos séculos uma vez se 

manifestou, para aniquilar o pecado pelo 
sacrifício de Si mesmo. 
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3. Páscoa 

3.1. Comentários Iniciais 
A primeira páscoa foi instituída nos momentos anteriores 

à saída de Moisés e os milhões de Judeus do Egito, por 
ocasião do retorno à Terra Prometida. 

A Páscoa precisava ser comida de pé, todo mundo 
vestido, calçado, com o cajado na mão, de forma rápida, 
pois precisavam sair do Egito rapidamente. 

Precisava ter ervas amargas sem temperos, para mostrar 
e lembrar a amargura do cativeiro. 

Precisava de pães ázimos (asmos), sem fermento, pois o 
fermento lembra o pecado, a podridão, a corrupção, o mal. 

E precisavam entregar ao sacerdote para matar um 
cordeiro de um ano, macho, e sem defeito, mostrando ser o 
melhor animal que eles podiam escolher, para expiação dos 
pecados. A Páscoa demoraria 7 dias. 

Terminada a Páscoa, onde a expiação do cordeiro era no último dia, eles fugiriam para a Terra 
Prometida, isto é, sairiam do Egito. Veja Êxodo 12 e Levítico 23. 

 

3.2. O que é a Páscoa 
Páscoa no hebraico é pessach que significa passagem ou passar por cima: 

"...é a Páscoa do Senhor" (Ex.12:11), 
"Porque o Senhor passará para ferir os egípcios..." (Ex.12:23), 
"É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel..." 

(Ex.12:27). 
 

3.3. O Dia da Páscoa 
A festa começa com a morte de um cordeiro como oferta pelo pecado (Ex.12:2,6), no dia 14 do mês de 

abibe (Lv.23:15; Ex.13:4), que significa espigas verdes. Durante o exílio foi substituído pelo nome nisã 
(Ne.2:1) que significa começo ou abertura. Corresponde a março-abril em nosso calendário. A Páscoa foi 
instituída numa sexta-feira, ou seja, um dia antes dos Pães Asmos (Lv.23:6) e dois dias antes das Primícias 
(Lv.23:12). 

 

3.4. O verdadeiro significado da Páscoa 
I Coríntios 5:7-8: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, 

assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 
Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e 

da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 
 

Introdução 
A comemoração pascal já existia muitos séculos antes de Cristo como doutrina originária da Babilônia. 
O ovo significava o começo, a origem de tudo, e o coelho era símbolo da fecundidade. 
Esses elementos foram introduzidos no cristianismo pelo catolicismo romano em 1215 na França. 
Os judeus comemoram a Páscoa (pesach no hebraico) no dia 14 de abib ou nisã conforme o uso 

babilônico, recordando a passagem do anjo destruidor, a passagem pelo mar vermelho, e a saída da 
escravidão no Egito. A Páscoa neotestamentária consumou-se em Cristo que instituiu como um novo 
memorial, a sua ceia, na qual o crente comemora a morte do Senhor até que Ele venha cf. (1 Co 11:26). 

 
A liturgia pascal no AT cf. (Ex 12:1-51), como sombra para o NT 
 

1. Comerão a carne assada no fogo - (Ex 12:8) 
A carne os sustentaria durante a viagem. 
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Também como símbolo, comê-la significa identificar-se, participar da morte do cordeiro. 
Teria que ser assada porque o fogo tem ação direta sobre a carne, tipificando o sofrimento e a aflição do 

Senhor Jesus cf. (Is 53:5). O cristão neste mundo participa da morte do cordeiro, para que então possa 
ressurgir em novidade de vida para a eternidade! Também participa dos sofrimentos de Cristo 
encomendando sua alma a Deus cf. (1 Pd 4:12-14,19). 

 

2. Pães asmos - (Ex 12:8) 
É o pão sem fermento que é símbolo do pecado. Aponta para uma vida 

pura em santidade. O cristão é convocado a desenvolver a piedade em 
santidade cf. Hb 12:14. 

 

3. Ervas amargas - (Ex 12:8) 
As ervas amargas representavam a amargura dos sofrimentos no Egito cf. (Ex 1:14), mas também 

significam disciplina e correção, tão importante na vida do crente. Diz o Senhor que Ele corrige e disciplina a 
todos que ama cf. (Hb 12:5-8). 

 

4. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão; comê-lo-eis à pressa -
(Ex 12:11) 
Vestiam-se como quem ia viajar, para celebrar a saída do Egito. Deveriam comer às pressas indicando a 

urgência de se deixar logo o Egito que tipifica o mundo e o pecado. Se praticamos o cristianismo o "Egito" já 
ficou para trás, basta agora não ficarmos flertando com ele como fez a mulher de Ló cf. (Gn 19:26) e então 
sucumbirmos à sedução de seus atrativos que são temporários. 

 

5) Marcai a verga da porta e suas ombreiras - (Ex 12:22) 
Temos aqui uma tipificação da obra redentora. O sangue deveria ser aplicado em três partes (etapas). O 

Pai planejou, O Filho pagou e O Espírito Santo aplicou nossa salvação. O sangue na bacia não resolvia, 
teria que ser aplicado em cada casa, nos ensinando que cada pessoa tem de se apropriar individualmente 
da salvação através do sangue do Senhor Jesus Cristo. A salvação não é hereditária como a maldição, mas 
sim prioritária para aqueles que aguardam a manifestação em glória do filho de Deus: Cristo Jesus Nosso 
Senhor! cf. (Mt 24:30) 

 

6) Nem lhe quebrareis osso algum - (Ex 12:46) 
Tal como aconteceu com o Senhor Jesus cf. (Jo 19:33,36). Indicava a unidade e integridade da aliança.  

O Senhor Jesus foi o único e perfeito (inteiro) sacrifício. Hebreus 8:6 revela-nos que somos participantes de 
uma superior aliança firmada em superiores promessas. 

 

Conclusão 
Devemos comer nossa Páscoa (ceia) dignamente, se não estaremos atraindo para nós o julgamento 

daqueles que crucificaram e mataram ao Senhor Jesus Cristo cf. (1 Co 11:27). Boa páscoa para você! 
 

3.5. Comemoramos a Páscoa então? 
Certamente que sim.  
Páscoa é uma festa religiosa judaica-cristã, apesar da tradição 

chegar hoje com envio de chocolate, vinda de coelhinho e se presentear 
nas festividades. 

Presenteie e receba chocolate sem culpa. 
Brinque com coelhinho com seus filhos. 
Brinque de malhar Judas no sábado de Aleluia, e comemore a 

páscoa com a família. 
Mas sempre lembre a eles do motivo da Páscoa: 
Primeiro, Moisés e a saída miraculosa do Egito. 
E segundo a morte de Cristo na Cruz, como o cordeiro Pascal, e a 

ressurreição de Cristo no Domingo de Páscoa. 
Faça tudo para a Glória de Deus, que não haverá nenhum pecado nisto, sem dúvida. 
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Milagres e Curas 
 
 
 

HEBREUS 2:4: dando Deus testemunho 
juntamente com eles, por sinais, prodígios e 

vários milagres e por distribuições do 
Espírito Santo, segundo a sua vontade. 
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4. Milagres e Curas 

4.1. Quem Acredita em Milagres e Curas? 
Existe Uma diferença sutil entre os protestantes. 
Existem protestantes históricos, como a Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja 

Menonita, Igreja Anglicana, Luterana, Episcopal... 
Existem protestantes históricos renovados (alguns 

chamam também carismáticos) como Igreja Batista 
Renovada, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja 
Presbiteriana Renovada, Igreja Wesleyana Renovada, Igreja 
Metodista Pentecostal... 

Existem protestantes pentecostais como Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, 
Brasil para Cristo, Deus é Amor... 

Existem protestantes neopentecostais como Igreja 
Universal do Reino de Deus, Renascer, Mundial, Igreja 
Internacional da Graça de Deus... 

Todos são protestantes. 
Já vimos diferenças entre eles no livro 3 - Espírito Santo, 

e no livro 14 - Seitas e Religiões. 
Apresentamos agora aqui, que a maior diferença entre 

Carismáticos, Pentecostais, Renovados, Restaurados, 
Reformados, tem a ver com o Batismo ou não com o Espírito 
Santo. 

 
Mas a diferença principal entre históricos e não históricos é a crença de que, os milagres, curas e 

prodígios de Cristo, feitos no tempo da Igreja Primitiva, podem ser feitos hoje também. 
 

Categoria dos 
Protestantes 

Igrejas Acredita em Batismo 
com Espírito Santo? 

Acredita em Milagres 
e Curas Hoje?

Históricos 
Batista, Presbiteriana, Metodista, 
Luterana, Anglicana, Menonita, 
Episcopal 

Não Não 

Renovados 

Os nomes acima seguido com as 
palavras: Renovada, Reformada, 
Restaurada, Independente, 
Carismática, Pentecostal...

Sim algumas sim 

Para-pentecostais5 
Mórmons, Adventistas, 
Testemunhas de Jeová...

Normalmente não Normalmente não 

Pentecostais 
Assembleia de Deus, Evangelho 
Quadrangular, Brasil para Cristo, 
Deus é Amor... 

Sim Sim 

Neopentecostais 
Universal do Reino de Deus, 
Renascer, Mundial, Internacional 
da Graça de Deus, Comunidades...

Sim 
Sim e na Teologia da 

Prosperidade 

 
 

4.1. O Plano de Deus Para a Cura do Nosso Corpo 
4.1.1. Introdução 
Deus tem ampla provisão para a cura do nosso corpo. Na verdade, a cura do corpo é um dos resultados 

diretos da morte de Cristo na cruz. No entanto, algumas pessoas não acreditam que seja da vontade de 
Deus curar nossas doenças e enfermidades. Vejamos o que a Bíblia ensina sobre este tema. 

 
5 Utilizamos neste livro a nomenclatura utilizada pelo ICP - Instituto Cristão de Pesquisas, para as religiões Pseudo-cristãs e/ou 
Religiões Controvertidas. Classificadas desta maneira pois são exclusivistas, que dizem que só há salvação dentro de sua instituição, 
todas as demais não conseguem levar seus membros para a salvação. Segundo o livro 14, esta é uma das marcas das Seitas. 
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4.1.2. Diversos princípios sobre a Cura 
Quando a Palavra de Deus é o nosso guia nós podemos chegar ao conhecimento da verdade sobre todo 

e qualquer assunto. Com relação à cura física, nós temos que permanecer nos ensinamentos bíblicos e não 
nas tradições humanas. 

Alguns princípios bíblicos sobre a cura são: 
 

 Deus é a Fonte Primordial de Cura (Salmos 103.1-4). 
 A Base Bíblica para reivindicarmos a cura do corpo é a expiação de Cristo, Sua morte 

substitutiva na cruz (Isaías 53.5; Mateus 8.16-17). Ele já levou sobre si as nossas doença e 
enfermidades lá na cruz (1 Pedro 2.24). 

 A razão da existência da dor, enfermidade e morte é o pecado (Gênesis 3.16-17; Romanos 
5.12). Note, todavia, que não é toda dor, enfermidade e morte oriunda do pecado. Mas sim o 
pecado gera dor, enfermidade e morte. 

 Deus fez uma Aliança de Cura com Israel, cujas bênçãos se estendem a nós, que somos filhos 
de Abraão segundo a fé (Êxodo 15.26; Gl 3.7). 

 Nossa responsabilidade, como templos do Espírito Santo de Deus, é cuidar bem de nosso 
corpo (1 Coríntios 6.19-20). 

 O Espírito vivifica nossos corpos enfraquecidos e enfermos, de modo que possamos servir ao 
Senhor com todo nosso vigor (Romanos 8.11). 

 Todos os crentes têm autoridade para curar, pois esta autoridade é nossa em nome de Jesus 
(Marcos 16.18). 

JOÃO 14:12 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará 
as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. 
 Há cura para toda doença causada pelo diabo. Porém, no caso de doenças de ordem "natural", 

nós devemos buscar saber qual é a vontade do Senhor (Efésios 5.17). 
 

4.1.3. Tipos de Doenças 
Todos os tipos de doenças podem ser curados pela oração, pela miraculosa mão de Cristo e seus 

anjos. Todavia quero deixar claro aqui, que existem diferenças quanto à origem delas. 
 

 Doença Natural ou 
Física 

Doença Psicológica ou 
Mental

Doença Sobrenatural 
ou Espiritual 

A doença é gerada no Corpo Alma Espírito
Exemplos Cortes, Quebraduras, 

doenças viróticas ou 
bacterianas, câncer por 
ingestão de venenos...

Doença Mental, 
depressão profunda, 
câncer por culpa... 

Possessão demoníaca, 
algumas neuroses e 
paranóias... 

 
No livro 16 vimos a Trindade Corpo, Alma e Espírito. 
Reveja lá os conceitos para entender melhor os tipos de doenças. 
Salientamos também que uma neurose pode ter origem mental ou física, pela falta de algum elemento 

nutritivo. E um câncer pode ter origem espiritual, assim como uma depressão pode ser por um problema 
químico (natural). Este quadro mostra o que normalmente acontece. Mas existem muitas exceções. 

 

4.1.4. Satanás e as Doenças 
A Bíblia revela-nos que satanás foi o agente ativo na doença de Jó e não Deus (Jó 2.7). 
Uma doença física veio de uma origem espiritual, sobrenatural. 
O Senhor permitiu que Satanás tocasse em Jó. 
Mas Deus não tocou diretamente em Jó, foi o diabo quem trouxe as enfermidades sobre este servo de 

Deus. 
Também foi satanás quem causou a doença da mulher em Lucas 13.11-16. 
E é ele quem, direta ou indiretamente, tem causado doenças e enfermidades em milhares de pessoas. 
É certo que nem toda doença é causada pelo diabo, mas uma grande quantidade delas são causadas 

diretamente por Satanás e seus mensageiros. 
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4.1.5. O Ministério de Jesus na Terra 
Atos 10.38 revela-nos que Jesus exerceu um ministério de misericórdia e libertação sobre a Terra. 
Ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. 
Em 1 João 3.8 vemos claramente que Ele veio para destruir as obras do diabo. 
Não podemos separar o ministério salvador de Jesus do seu ministério de libertação. 
Ele veio salvar e buscar o perdido. Para fazer isto Ele precisa libertar os cativos do diabo. Muitas 

doenças são um cativeiro do diabo e todo cativeiro pode ser destruído pelo Senhor Jesus Cristo. 
 

4.1.6. Tipos de doenças graves que Jesus curou 
 A Bíblia registra diversos tipos de enfermidades e doenças curadas pelo Senhor Jesus Cristo: 

 Paralisia - João 5.1-9; 
 Febre - Mateus 8.14-15; 
 Lepra - Mateus 8.2-4; 
 Cegueira - Mateus 9.27-31; 
 Surdez e gagueira - Marcos 7.31-37; 
 Jesus curou todos os tipos de enfermidades - Mateus 4.23-24; 9.35. 

 
Não há nenhum tipo de doença ou enfermidade que Jesus não possa curar, sejam doenças “naturais”, 

mentais ou causadas por demônios. 
 

4.1.7. Obstáculos à Cura 
 Muitas pessoas não são curadas por se apresentarem obstáculos que precisam ser removidos 

antes da cura ser efetuada. Vir à frente do templo receber oração não garante a cura para ninguém. “Cair 
no Espírito” não assegura a cura para ninguém. Os obstáculos precisam ser removidos. Há quatro principais 
que precisam cair, de modo que a cura possa ser recebida: 

 
 Coração endurecido - Mateus 13.15; 
 Incredulidade - Marcos 6.5; 
 Pecados não confessados - Tiago 5.16; 
 Comer e beber indignamente da Ceia do Senhor - 1 Coríntios 11.29-33. 

 
Um coração endurecido não pode receber bênçãos de Deus. 
É preciso quebrantamento, mostrar-se necessitado de Deus. 
A incredulidade é “fé ao contrário”. Ela “crê” que não vai funcionar. 
Até o Senhor não pode realizar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. 
Muitas pessoas não recebem cura porque abrigam pecados. 
Quando estes são confessados e abandonados, a cura acontece imediatamente. 
Outras pessoas vivem enfermas porque participam indignamente da ceia do Senhor. 
Quando se arrependem e passam a ter uma participação que seja digna, a cura também flui livremente. 
 
 

4.2. Como Receber a Cura 
Os princípios que expomos aqui não são “regras” inflexíveis. Há um “mistério” em todas as operações de 

Deus, de modo que pode até ser que todas estas coisas estejam presentes numa ministração e ainda assim 
não presenciarmos a cura. 

 

No entanto, como não somos adivinhos, e considerando outros princípios de cura que vimos 
anteriormente, nós podemos contar seguramente com a eficácia dos princípios abaixo. 

 

Nós podemos receber a cura: 
 Pela fé - Hebreus 11.6; Marcos 6.5. Aqui a fé é de quem recebe. 
 Pela oração da fé acompanhada da unção com óleo pelos presbíteros da igreja - Tiago 5.14. 

Aqui a fé é de quem ora. 
 Pela imposição de mãos - Marcos 16.18. 
 Pela palavra de ordem - Salmos 107.20; Mateus 8.8. 
 Pelos dons de curar - 1 Coríntios 12.9-10. 
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4.3. Milagres do Antigo Testamento 
 

Milagre  Propósito Lugar Referência
A confusão das línguas Frustrar uma ambição iníqua 

 
Babel Gn 11.7-9 

 
Sodomitas feridos de cegueira 
 

Castigá-los por suas intenções 
perversas

Sodoma Gn 19.11 

Destruição de Sodoma e Gomorra Castigá-las por suas grandes 
perversidades

Sodoma e 
Gomorra

Gn 19.24,25 

A esposa de Ló transformada em 
estátua de sal 

Castigá-la por sua desobediência 
em olhar para trás

Caminho fora de 
Sodoma

Gn 19.26 

A sarça ardente que não se 
consumia 

O chamamento de Moisés Horebe Êx 3.2 

A vara de Moisés transformada em 
serpente  

Confirmar sua fé Horebe Êx 4.2-5 

A mão de Moisés fica leprosa, e é 
curada 

Confirmar sua fé Horebe Êx 4.6,7 

A vara de Arão transformada em 
serpente 

Convencer a Faraó de que a sua 
missão e a de Moisés eram 
divinas

Egito Êx 7.10-12 

As dez pragas Obrigar a Faraó a deixar os 
israelitas saírem do Egito

Egito Êx 7-12 

A coluna de nuvem durante o dia, 
e a de fogo de noite 

Enganar os egípcios, e guiar os 
israelitas

Próximo ao Egito Êx 13.20,21 

A divisão do mar Vermelho, e a 
sua volta ao leito normal  

Abrir caminho para os israelitas, e 
deter os egípcios

Próximo ao Egito Êx 14.2 

As águas de Mara tornam-se 
doces 

Suprir os israelitas de água 
potável

Mara Êx 15.24,25 

O envio de codornizes e o maná Suprir os israelitas de alimento O deserto Êx 16.13-35
A água proveniente da rocha Suprir os israelitas de água Horebe e Meribá Ê 17.5-7 

Nm 20.8-12
Vitória sobre os amalequitas  Refidim Ê 17.8-16
Sacrifícios consumidos pelo fogo 
 

Confirmar a autoridade divina Vários lugares Lv 9.24; Jz 6.21; 
13.19,20; 
Rs 18.38; 2 Cr 
7.1 

Os filhos de Arão consumidos pelo 
fogo do céu 

Castigá-los por terem oferecido 
fogo estranho

Sinai Lv 10.1,2 

A lepra de Miriã é curada Resposta à oração de Moisés 
 

Hazerote Nm 12.10-15 

Corá e seus partidários são 
destruídos 

Castigá-los por sua rebeldia  Nm 16.31-35 

A praga enviada e detida Censura suas murmurações Nm 16.41-50
A vara de Arão floresce e produz 
amêndoas 

Convencer os israelitas de sua 
autoridade

Cades Nm 17.1-8 

O envio de serpentes ardentes, e 
a cura de alguns que haviam sido 
picados 

Censurar suas murmurações Deserto de Zim Nm 21.7-9 

A jumenta de Balaão fala 
 

Admoestá-lo por ter visitado a 
Balaque

Petor Nm 22.28-31 

A divisão do rio Jordão 
 

Abrir caminho aos israelitas, a 
Elias e a Eliseu

Rio Jordão  Js 3.14-17 
2 Rs 2.8,14

A queda dos muros de Jericó 
 

Ajudar os israelitas a conquistá-la Jericó Js 6.6-21 

O sol e a lua se detêm 
 

Aumentar o dia para ajudar os 
israelitas

Gibeão Js 10.12,13 

Sansão bebe a água de Ramate-
Leí 

Saciar sua sede Ramate-Leí Jz 15.19 

Dagon e muitos filisteus caem Obrigar os filisteus a devolverem- Asdode 1 Sm 5
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diante da arca na a seus legítimos guardiões
Habitantes de Bete-semes feridos 
 

Castigar sua irreverência Bete-Semes 1 Sm 6.19 

Trovões e chuvas em tempo de 
colheita em resposta à oração de 
Samuel 

Inspirar reverência Gilgal 1 Sn 12.18 

Usá ferido de morte Castigar a presunção Perez-Uzá 2 Sm 6.6,7
Seca-se a mão de Jeroboão 
 

Castigar sua oposição ao 
mensageiro de Deus

Betel 1 Rs 4.4-6 

Multiplicam-se a farinha e o azeite 
da viúva 

Prover alimento para ela, seu filho 
e o profeta

Sarepta 1 Rs 17.10-16 

Os capitães de Acazias com seus 
soldados são consumidos 

Censurar a oposição de Acazias 
ao profeta de Deus

Próximo à 
Samaria

2 Rs 1.9-12 

O carro de fogo eleva Elias ao céu 
 

Mostrar a recompensa especial 
de Deus para o profeta

Próximo ao 
Jordão

2 Rs 2.11 

As águas de Jericó são saradas Resposta à petição do povo Jericó 2 Rs 2. 19-22
Provisão de água para um grande 
exército 

 Moabe 2 Rs 3.16-20 

O azeite da viúva multiplicado 
 

Prover os meios para pagar suas 
dívidas

 2 Rs 4.1-7 

Ressurreição do filho da sunamita 
 

Recompensa por cuidar do 
profeta

Suném 2 Rs 4.32-36 

Purificação da comida 
envenenada 

Prover alimento para os filhos dos 
profetas

Gilgal 2 Rs 4.40,41 

Alimentação de cem homens com 
vinte pães 

Prover alimento para os filhos dos 
profetas

Gilgal 2 Rs 4.42-44 

A lepra de Naamã curada Mostrar a Naamã o poder de 
Deus 

Jordão 2 Rs 5.10-14 

Geasi torna-se leproso Castigá-lo por seu engano Samaria 2 Rs 5.24-27
Um machado flutua  Jordão 2 Rs 6.5,6
Ferido de cegueira um batalhão 
dos sírios 

Resgatar o profeta Dotã 2 Rs 6.15-18 

Posto em fuga o exército dos sírios Livrar Samaria do ataque dos 
sírios 

Samaria 2 Rs 7.6,7 

O morto que ressuscitou ao tocar 
os restos mortais de Eliseu

  2 Rs 13.20,21 

O exército de Senaqueribe 
destruído 

Livrar Jerusalém como pediu 
Ezequias

Jerusalém 2 Rs 19.35 

O sol retrocede Provar o que foi dito pelo profeta Jerusalém 2 Rs 20.9-11
Uzias tornasse leproso Castigá-lo por usurpar as funções 

do sacerdócio
Jerusalém 2 Cr 26.19-21 

Três jovens hebreus livrados da 
fornalha de fogo ardente 

Confirmar o poder e a providência 
de Deus

Babilônia Dn 3.19-27 

Daniel livrado dos leões Confirmar o poder e a providência 
de Deus

Babilônia Dn 6.16-23 

Jonas no ventre do grande peixe  Castigar sua desobediência Mediterrâneo Jn 1.17
Libertação de Jonas Resposta a seu arrependimento Mediterrâneo Jn 2 
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4.4. Os Milagres de Jesus 
 

 Mateus Marcos Lucas João
Milagres de cura e libertação 

O leproso 8.2-4 1.40-42 5.12-13 
O servo do centurião romano 8.5-13 7.1-10 
A sogra de Pedro 8.14-15 1.30-31 4.38-39 
Dois homens de Gadara 8.28-34 5.1-15 8.27-35 
O paralítico 9.2-7 2.3-12 5.18-25 
A mulher hemorrágica 9.20-22 5.25-29 8.43-48 
Dois cegos 9.27-31  
O endemoninhado mudo 9.32-33  
O homem da mão mirrada 12.10-13 3.1-5 6.6-10 
O endemoninhado surdo-mudo 12.22 11.14 
A filha da mulher cananéia 15.21-28 7.24-30  
O menino endemoninhado 17.14-18 9.17-29 9.38-43 
Dois cegos (inclusive Bartimeu) 20.29-34 10.46-52 18.35-43 
Um surdo-mudo 7.31-37  
Um endemoninhado na sinagoga 1.23-26 4.33-35 
Um cego de Betsaida 8.22-26  
Uma mulher paralítica 13.11-13 
Um homem hidrópico 14.1-4 
Dez leprosos 17.11-19 
O servo do sumo sacerdote 22.50-51 
O filho de um oficial do rei  4.46-54
O paralítico do tanque de Betesda  5.1-9
O cego de nascença  9.1-7

Milagres demonstrando o poder de Jesus sobre a natureza 
Acalmando a tempestade 8.32-27 4.37-41 8.2-25 
Andando sobre o mar 14.25 6.48-51  6.19-21
Alimentando 5.000 pessoas 14.15-21 6.35-44 9.12-17 6.5-13
Alimentando 4.000 pessoas 15.32-38 8.1-9  
A moeda encontrada no peixe 17.24-27  
A figueira que secou 21.18-22 11.12-14, 20-

25
  

Água transformada em vinho  2.1-11
A pesca milagrosa 5.4-11 
Outra pesca milagrosa  21.1-11

Milagres de ressurreição de mortos 
A filha de Jairo 9.18-19, 23-25 5.22-24, 38-

42
8.41-42, 49-

56 
 

O filho da viúva de Naim 7.11-15 
Lázaro  11.1-44
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4.5. Os milagres dos Apóstolos 
 

Milagres Atos
O coxo curado (por Pedro) 3.6-9
A morte de Ananias e Safira 5.1-10
A restauração da vista de Saulo 9.17-18
A cura de Enéias 9.33-35
A ressurreição de Dorcas 9.36-41
A cegueira de Elimas 13.8-11
A cura de um coxo 14.8-10
A expulsão de demônio de uma jovem 16.16-18
Picada de víbora torna-se inócua 28.3-5
A cura do pai de Públio 28.7-9
 
 

4.6. Aquele Homem ficou Curado 
Por Roberto Pires Gonçalves e Maria de Lourdes Effgen Gonçalves 

Fonte: https://www.nucleodeapoiocristao.com.br/estudos/celulas/celula276.html 
 

João 5.9 - "No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a 
andar. Isso aconteceu no sábado". 

 
Introdução 

Normalmente, Jesus curava em resposta à fé das pessoas. Porém, no presente caso, Ele não 
exigiu nenhuma fé. O homem foi curado, exclusivamente mediante a Sua Palavra. 

Ainda hoje, pessoas podem ser curadas, segundo o propósito de Deus, mesmo não 
demonstrando fé em Cristo. 

 
A Bíblia ensina que há três condições quanto à fé para que o milagre da cura 
aconteça 

1 - A fé daquele que está sendo curado 
"Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: Tem compaixão de nós, Filho de Davi! 

Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu 
posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor! Então, lhes tocou os olhos, dizendo: Seja-vos 
feito segundo a vossa fé" (Mateus 9.27-29). 

Neste milagre, Jesus curou os dois cegos em resposta a fé que demonstraram, ao correrem 
atrás do milagre, como também, declararam com a própria boca, a fé que tinham. 

Estes dois cegos tinham uma fé correta, isto é, em Jesus, aquele que pode realizar o milagre, e 
foram até o fim, perseverantes, não desistindo no meio do caminho. Veja as expressões: "..., 
seguiram-no dois cegos, clamando: Tem compaixão de nós, Filho de Davi! Tendo ele entrado em 
casa, aproximaram-se os cegos". 

Eles seguiram a Jesus, mesmo cegos, clamando, entraram na casa de Jesus, aproximaram de 
Jesus. 

O milagre acontece quando estamos próximos de Jesus. 
 

2 - A fé de outras pessoas em favor do sofredor 
"Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e 

pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: — Senhor, o meu empregado está na minha casa, 
tão doente, que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. — Eu vou lá curá-lo! 
— disse Jesus. O oficial romano respondeu: — Não, senhor! Eu não mereço que o senhor entre na 
minha casa. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. 

Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: — Eu afirmo a vocês 
que isto é verdade: nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel!". (Mateus 8.5-8,10). 

Neste episódio vemos um oficial romano exercendo a fé em prol da cura de um de seus 
empregados. Ele tinha tanta certeza da cura que nem mesmo aceitou que Jesus fosse à sua casa - 
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"...! Eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem, e o meu 
empregado ficará bom". (v.8b). 

Em Mateus 17.15-20, vemos os discípulos de Jesus com sérias dificuldades para expulsar um 
demônio de um homem epilético. Jesus disse aos seus discípulos que a dificuldade foi em 
decorrência da pequena fé deles - 

"Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não 
pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em 
verdade vos digo quê, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui 
para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível" 

Em Tiago 5.14-16 vemos as instruções dadas para que o doente seja ungido com óleo, e receba 
oração da fé - 

"Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre 
ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o 
levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos 
pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, 
a súplica do justo". 

O milagre aconteceu por causa da fé de outro em Jesus. 
 

3 - A fé daquele que tem a unção para curar 
"A outro, no mesmo Espírito, a fé; e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar" (1 Coríntios 

12.9). 
Paulo nos ensina que através dos dons do Espírito Santo, isto é, através de uma manifestação 

sobrenatural, uma capacitação dada por Deus, podemos curar os enfermos. O texto não diz que é 
necessário a fé de quem está sendo curado, diz sim, que a fé, e o dom que está sobre o vaso de 
Deus, pode curar o doente. 

O milagre acontece porque Deus nos capacitou para isto. 
 

Conclusão 
Ao analisarmos os tópicos acima, que estão de conformidade com a Palavra de Deus, vemos o 

empenho do Senhor em que o seu povo seja curado de todos os tipos de enfermidades e males. 
Veja o que diz Isaias 53.4,5 - "Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as 

nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi 
traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a 
paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados". 

 
Busque a sua cura, o seu milagre. 
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Profecias 
 
 
 

ISAIAS 41:22: Trazei e anunciai-nos as coisas 
que hão de acontecer; relatai-nos as 

profecias anteriores, para que atentemos 
para elas e saibamos se se cumpriram; ou 

fazei-nos ouvir as coisas futuras. 
 



Curso de Teologia Ministerial - CTM      Doutrinas Polêmicas - Comentando à Luz da Bíblia  

Curso de Teologia Ministerial ‐ www.teologiapelainternet.com.br   46 

 

5. Profecias 

5.1. Deus Avisa Seus Profetas 
Deus avisa seus profetas, seus pastores, seus líderes, seus amigos, das coisas que Ele irá fazer. 
 

Gênesis 18:17: Disse o SENHOR: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer... ? 
 

Este é o princípio da profecia. 
Deus diz para seus profetas o que Ele irá fazer. 
 

5.2. O Real Sentido da Profecia 
Não Havendo Profecia, o Povo Se Corrompe. 
O propósito de Deus é o bem-estar de seu povo, por esse motivo Deus usava e usa os profetas. 
A fim de que através de suas profecias o seu povo chegue ao arrependimento. 
 

O QUE É PROFECIA? 
Biblicamente falando profecia é mais do que "predição do futuro". 
O termo hebraico para profeta é nabi que significa anunciador ou declarador. 
Em resumo a profecia é o anúncio da Palavra de Deus a uma comunidade ou a um indivíduo, contendo-

a como elemento predito ou não. 
 

5.3. Quem Eram os Profetas? 
Os profetas eram homens espiritualmente sensíveis à voz de Deus, que mantinham uma íntima 

comunhão com ELE e que por isso falavam em Seu Nome. 
DEUTERONOMIO 18:18 Eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e 

porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. 
 
Os profetas reconheciam sua fragilidade humana, suas limitações (Is 6:5; Jr 1:6), mas colocavam-se à 

disposição do Senhor para falar a sua Palavra, estavam sempre prontos a servir, mesmo enfrentando reis 
enfurecidos (Jr 36:23-26). 

 

SUA MISSÃO 
Os profetas traziam uma advertência, um esclarecimento, um conforto ou revelavam pecados, e até 

mesmo algo que aconteceria. 
Tudo isso visando chamar atenção para Deus, o arrependimento e o crescimento espiritual de seu povo. 
A principal missão dos profetas era através de suas mensagens, salvar a nação israelita de sua idolatria 

e impiedade. Caso o povo recusasse a mensagem, anunciavam o julgamento. 
Ao remanescente, Deus trazia uma mensagem de conforto e esperança. 
 

INSTITUIÇÃO DO OFÍCIO 
A primeira pessoa a ser chamada de profeta na Bíblia foi Abraão (Gn 18:17 e 20,7). 
E em (Dt18 15-19) vemos Moisés como o primeiro profeta nacional de Israel. 
Mas o ofício de profeta foi instituído no tempo de Samuel, quando o reino se dividiu e Judá e Israel 

estabeleceram-se como monarquias separadas, surgindo assim os grandes profetas. 
 

Escola de Profetas 
Nos dias de Elias e Eliseu, existiam várias Escolas de Profetas. Não se sabe exatamente qual era o 

conteúdo de estudo e atividades, mas eram pelo menos centros de treinamento espiritual. Provavelmente 
sobre à autoridade de Elias, a escola em Gilgal, tinha uma vida comunitária completa e independente (II 
Reis 4:38-44). 

Em II Reis 2:3-5, Elias está fazendo sua visita de despedida a três escolas: Gilgal, Betel e Jericó. 
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5.4. A Profecia Tem Objetivos 
A Bíblia nos instrui que são três os seus objetivos: 
 

1. Edificação 
A Palavra de Deus compara a Igreja a um edifício onde Jesus Cristo é a base. 
(1 Co 3:10, Ef 2:20-22), e os crentes são pedras vivas (1 Pe 2:5). 
Deus espera de você um crescimento constante. Nesse sentido a profecia promove edificação e firmeza. 
 

2. Exortação 
O objetivo da profecia aqui é encorajar, animar, estimular a todos a seguirem a vontade de Deus (At 

11:23; 14:22), ela intenciona o despertamento e o fortalecimento da fé (At 20:2). 
Visando também a observância dos ensinos divinos (2 Co 6:1). 
 

3. Consolação 
O Senhor usa esse dom para pôr termo aos nossos pesares e aumentar a nossa confiança, através do 

Espírito Santo (o outro Consolador) como Jesus o denominou. 
A indiferença aos valores espirituais ou a distorção deles é uma realidade no mundo inteiro. 
Uma parte da humanidade é dominada pelo materialismo que desconhece a ação de Deus na vida do 

ser humano. Outra parte vive cegamente a mercê das falsas religiões, que crescem assustadoramente. A 
igreja é a profecia de Deus nesse mundo. Você e eu somos convocados por Deus para proclamar sua 
vontade dentro e fora da igreja cumprindo sua Palavra. 

 
 

5.5. Profecias ou Profetadas? 
A profecia, conforme conhecemos na Bíblia, significa oráculo e o profeta, vidente. Dependendo da 

situação profecia quer dizer proferir, anunciar uma mensagem. O profeta bíblico é aquele que recebe uma 
mensagem do Altíssimo e a transmite para o destinatário. 

As "profetadas" palavra moderna criada para sinalizar uma profecia duvidosa - são imitação da 
verdadeira mensagem de Deus com a principal diferença: Não tem a revelação de Deus: pode ser de 
origem humana ou mesmo satânica. 

 
No ambiente evangélico, bem como em outros, circulam novas palavras com significados para uma 

situação que, às vezes não dura muito tempo, caem no esquecimento. Dependendo do texto, essa palavra 
poderá se tornar incompreensível no futuro, o que necessitará uma análise exegética para que se possa 
entender o seu significado. 

Hoje circula em nosso meio a palavra "profetada". Buscando nos melhores dicionários não encontrei o 
seu significado, mas pude vê-la reproduzida abundantemente nas páginas da Internet, quase sempre 
querendo dizer a mesma coisa: profecia da carne, profecia do homem, palavra mal proferida para alguém... 

 

PROFETADAS 
Não existe nada no mundo sem significado e nada acontece por acaso. O desconhecimento das causas 

que geram algumas situações a que estamos envolvidos não nos exclui de certas responsabilidades. Só 
através da prática de vigilância estaremos livres de contaminação. Vejamos o que diz o Dr. Iasbeck: 

 
"Alguns signos são marcas de seus objetos (como as nuvens negras que prenunciam chuva, as 

pegadas que sinalizam a presença física de alguém). Todos nós conhecemos os signos e nos 
referimos sempre a eles quando falamos de significado ou significação. Ou seja, tudo o que é signo 
quer dizer algo, tem um significado. Temos de admitir que tudo tem significado, mesmo quando 
não sabemos dizer qual é. Portanto, tudo é signo." 

Por Luiz Carlos Assis Iasbeck - www.usinadeletras.com.br 
 

As profetadas funcionam como uma montagem de cenário com o objetivo de simular a manifestação da 
Glória de Deus através de uma suposta mensagem aos Seus servos. São falsas profecias ou profecias não 
reveladas por Deus. A "proferição" acontece com certa frequência em alguns lugares mediante a 
necessidade do ouvinte de, por ouvir uma mensagem verdadeira e edificativa, dá coragem a certos crentes, 
que agem como "profetadores". Estes, em muitos casos, pensam que estão obrigados a profetizar todas as 
vezes que alguém chegar necessitando de uma palavra. Os mensageiros que profetizam por si (profecia da 
carne como é chamada) podem ser os mesmos que já receberam o dom, mas não conseguem 
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compreender que a revelação só é dada sob o princípio da soberania divina. Ele usa a quem, como e 
quando quer. 

 
Algumas palavras ditas em profetadas por profetadores podem ser proferidas por profeta ou profetiza em 

profecias. 
A diferença está na origem. A primeira é "da carne" e a segunda, revelação de Deus. 
Mas existem palavras ou frases absurdas e sem bases bíblicas que só são proferidas dos profetadores 

em suas profetadas. 
 
São muitos os motivos e pretextos para profetadas. 
Colocarei a seguir, alguns possíveis exemplos. Eis aí os tipos de mensagens: 
 

Probabilística - provavelmente aconteceria mesmo 
"Meu servo! Vou te dar vitória nesta semana; anota isto na tua agenda e tu verás o cumprimento". 
A vitória anunciada não aconteceu. 
O mensageiro pode ter tido compaixão do seu irmão e não querendo vê-lo a sofrer lhe desejou sucesso. 
 

Aparência 
"Servo meu! Tenho contemplado os seus gemidos pelas madrugadas nas tuas orações; vou te dar 

vitória". 
O irmão nunca orava de madrugada. 
O profeta o julgou pela aparência; naquele culto o irmãozinho estava contrito e lacrimoso. 
 

Cenário 
"Servo meu! Tenho uma grande obra contigo, neste ministério, ao lado do meu ungido. 
O ouvinte - de outra igreja - era um visitante amigo do pastor e estava dirigindo o louvor a seu pedido. 
O "entregador de mensagem" pensou que ele era co-pastor, vice-presidente ou ministro local. 
 

Aparência 
"Servo! Tenho preparado para ti uma esposa, loira, alta e muito bonita". 
O ouvinte era casado com uma irmã baixinha de cabelos pretos. 
O profeta não sabia que ele era casado. 
 

Compaixão 
"Minha serva, amada de meu Pai! Eis que vou curar aquela tua mãe de tal forma que tu dirás: como 

pode?" 
A mãe estava morta meia hora antes da mensagem. 
A "profetizadora" e sua ouvinte não sabiam do falecimento. 
 

Vaidade 
"Ungido meu! Eis que falo assim contigo: vou eu te dar o que vieste buscar nesta noite... e tu dirás: na 

verdade o Senhor falou! Falo assim para que tu saibas que sou eu quem rege na Terra". 
O pastor estava naquele culto de oração tão somente em ação de graças pela compra de uma 

propriedade. 
O "profetador" era o único "vaso" que ainda não tinha "entregado nenhuma mensagem" naquele culto e 

falou isto no final em tom de voz bem alto. 
 

Desconfiança 
"Servo que tenho colocado à frente de meu rebanho! Eis que são muitos que querem te tirar da posição. 

Vigia servo." 
Este (um nome em línguas) que está ao teu lado é o que tem te causado tantos males. Sê tu valente e 

faça tão somente o que eu te mando. 
O pastor tinha grande consideração ao obreiro mencionado por código e em vinte anos de trabalhos 

juntos sempre lhe foi fiel. 
O "profeteiro" julgava que de tão esforçado o adjunto do pastor era uma ameaça. 
Cuidado com "profetas" que jogam irmão contra irmão, esposa contra marido e vice-versa. 
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Alto risco 
"Serva! Vou eu te dar este varão que está sendo gerado no teu ventre". 
Na semana seguinte a irmã fez a ultra e o resultado: menina. 
O mensageiro sabia que a irmã que já tinha dois filhos muito desejava um menino. 
 

Vulgar 
"Jovem que está à frente desta mocidade! Vou te dar vitória; estou eu atendendo as tuas orações, vou 

preparar uma varoa para ti, tenho uma obra contigo no ministério, tu farás muitas viagens, tu ajudarás ao 
meu ungido, grande é a obra que tenho contigo". 

O jovem era diácono, bastante dinâmico e esforçado na Casa de Deus. 
O mensageiro conhecia bem de perto os trabalhos do diretor. 
 

Bajulação 
"Ungido que estás na direção deste Campo! Vou fazer grande obra contigo na Terra; muitos grandalhões 

virão a ti e se consertarão contigo; tenho eu feito grandes coisas e vou fazer muito mais ainda, para que 
todos saibam que há um Deus em Israel; muitos virão de uma parte e de outra para ver o que vou fazer 
através das tuas mãos". 

O pastor era muito amado no seio da igreja, mas morreu uma semana depois da "profetização". 
O mensageiro era o presbítero mais antigo da Igreja e esperava a sua indicação ao ministério. 
 

Teológica 
"Meu servo! Eu sou o Jeová Jiré, O Deus de Abraão! Como fui com Davi serei contigo; Não temas tu; 

quando passares pelas águas, estarei contigo; derrubarei as muralhas de Jericó; dou-te as bênçãos de 
Gerizim; lê tu a minha Palavra, vigia, ora e cante o hino da vitória; e a minha graça e a minha paz seja 
contigo". 

Ninguém sabia para quem era a mensagem pela complicação teológica. 
O mensageiro era professor da Escola Bíblica Dominical. 
 

Terror 
"Homem! Quem te mandou entrar neste negócio? Não estou contigo neste propósito; vigia! Cuidado! 

Atenta bem para isto que estou te falando nesta hora e depois tu me louvarás." 
O irmão era feirante há muitos anos e comprava material semanalmente. 
O mensageiro pensou que ele era empresário. 
 

Duvidosa 
"Olha servo! Eis que tu me pedes há anos uma resposta sobre este negócio; eis que te digo: nem sim e 

nem não e olha bem o que tu vais fazer". 
Os ouvintes ficaram assustados e perplexos. 
O mensageiro não ofereceu nenhuma saída para a crise. Deus não é deus de confusão. 
 

Todo cuidado é pouco 
A Bíblia fala de profecias, de "profetas" e de dons de profetizar. O uso dos preciosos dons é coisa 

seríssima. Devemos crer nas profecias, nos dons de profetizar e receber as mensagens de Deus. Mas todo 
cuidado é pouco; o inimigo está por aí armando as suas ciladas para nos embaraçar e as profetadas 
funcionam como uma ferramenta terrível, não fundamentada na Palavra de Deus e atraindo pessoas como 
vemos acontecer no dia a dia. 

 
Uma promessa não cumprida pode abater um crente desavisado. Quando alguém acredita em uma 

mensagem "profética", e não vê o seu cumprimento corre o risco de sucumbir na fé, exatamente o que o 
inimigo quer. O nosso adversário quer induzir o máximo de pessoas a não mais acreditarem na Mensagem 
genuína que vem do coração de Deus, pela boca de seus servos que receberam DELE o dom de profetizar. 

 
Amados, sejamos sóbrios e vigilantes. Deus quer falar no nosso coração, pela Bíblia, pelo Espírito Santo 

direto no nosso espírito, usando os pregadores e também usando os Seus santos profetas. Precisamos 
conhecer a Palavra de Deus pela qual podemos discernir quando uma mensagem é de Deus ou não. 
Existem cultos específicos onde os sinceros "vasos" de Deus têm o seu espaço para falar, com sabedoria, 
aquilo que Deus quer. 
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A Bíblia é a Profecia completa e capaz de preencher todas as possíveis lacunas em nossas vidas. Mas a 
mesma Palavra diz que há o dom de profetizar que foram dados para a edificação da Igreja. Todo cuidado é 
pouco na hora de posicionarmos a respeito de "profetadas" e profecias. 

 

Como saber se é profecia ou profetada? 
É fácil, porém a resposta pode não ser imediata. 
Vivemos em um mundo onde a velocidade vem sendo cada vez mais requerida, assim, muitas pessoas 

não têm paciência de esperar o fiel cumprimento de uma palavra. 
A veracidade de uma previsão (que não foge aos princípios bíblicos) só pode ser constatada conforme 

prescreveu Moisés: 
"E, se disseres no teu coração: Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? 

Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder 
assim; esta é palavra que o SENHOR não falou; com soberba a falou aquele profeta; não 
tenhas temor dele" Dt 18.21,22. 

 
 

5.6. O Dom de Profecia é para Ser Usado 
Paulo diz que os dons são dados a cada uma para o que for útil ou para o bem comum (1 Co 12.7). 
Lembre-se do livro de Dons do Espírito Santo. 
Os seus dons são para você usar para levantar, erguer, melhorar a sua Igreja. 
Dons são para serviço. Os seus talentos são para você. Mas dons são para a Igreja. 
 
A profecia é um dom (1 Co 12.10) e que Deus dá a cada uma como quer (1 Co 12.11). 
Fazendo uma analogia com o corpo humano Paulo deixa claro que não há hierarquia entre os dons e 

ninguém é maior por portar um dom determinado (1 Co 12.12-30). Mas Paulo dá a entender que uns são 
mais excelentes que outros, e devem ser buscados por primeiro. É permitido procurar os melhores dons (1 
Co 12.31), manda aspirar primeiro ao dom de profetizar (1 Co 14.10), mas o apóstolo apresenta um 
caminho ainda mais excelente que é o Amor (1 Co 13). 

 
 

5.7. Conclusão 
Alerta: Deus nos ensina que não devemos dar ouvidos a qualquer coisa que se nomeie santa 

 

Falsos profetas: Pessoas cujos objetivos são contrários aos propósitos de Deus, usam de ferramentas com 
aparência de santidade, mas para desviar o povo de Deus. 

MC 13:22: "Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e 
prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos." 

AT 20:30: "E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas 
perversas, para atraírem os discípulos após si." 

1 JO 4:1: "AMADOS, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, 
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo." 

 

Verdadeiro profeta: Uma de suas características é o zelo pelas vidas, um exemplo vem de Jesus, Ele nos 
preveniu acerca dos falsos profetas, dizendo o que realmente deve acontecer com nossas vidas. 

MC 13:23: "Mas vós vede; eis que de antemão vos tenho dito tudo." 
AT 20:31: "Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos, não cessei, noite e 

dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós." 
HB 13:17: "Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles; porque velam por vossas 

almas, como aqueles que hão de dar conta delas; para que o façam com alegria e não 
gemendo, porque isso não vos seria útil." 

 

Restrita ao ambiente da igreja: a profecia deve trabalhar em concordância com todos os dons do Espírito 
Santo, e o único lugar onde podemos encontrar todos funcionando juntos é dentro da igreja. 

1 CO 14:23 à 25: "Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em 
línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estais loucos? Mas, se 
todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é 
julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se 
sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós." 
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Para julgar as profecias: alguns princípios que nos ajudam a julgar a profecia: 
1. A palavra profética se cumpre!! 

DT 18:20 a 22: "Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu 
nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse 
profeta morrerá. E, se disseres no teu coração: Como conhecerei a palavra que o SENHOR 
não falou? Quando o profeta falar em nome do SENHOR, e essa palavra não se cumprir, 
nem suceder assim; esta é palavra que o SENHOR não falou; com soberba a falou aquele 
profeta; não tenhas temor dele." 

 
2. Rende louvor à Deus! 

DT 13:1 a 5: "QUANDO profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der 
um sinal ou prodígio, E suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: 
Vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los; Não ouvirás as palavras 
daquele profeta ou sonhador de sonhos; porquanto o SENHOR vosso Deus vos prova, para 
saber se amais o SENHOR vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. 

Após o SENHOR vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos 
guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou 
sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o SENHOR vosso Deus, que vos tirou 
da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te 
ordenou o SENHOR teu Deus, para andares nele: assim tirarás o mal do meio de ti." 

 
3. Examinar pela Palavra a profecia: uma profecia não pode mudar nenhum aspecto da Palavra de 

Deus 
1 TS 5:20 e 21: "Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem." 

 
4. Confirmada por três testemunhas: Só devemos crer após 3 confirmações de fontes diferentes 

2 CO 13:1: "É ESTA a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três 
testemunhas será confirmada toda a palavra." 
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Reencarnação 
 
 
 

Reencarnação não existe, pelo simples fato 
de ser dom soberanamente divino a 

possibilidade e criatividade de Deus em 
inventar inúmeras, sui generis, novas, 

diversas e ilimitadas almas para habitar  
este universo... 

Edson A. Franzen 
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6. Reencarnação 

6.1. Comentários Iniciais 
 Segundo Russel Shedd, in memoriam, muitos livros da Bíblia requerem 

uma interpretação simbólica e não literal, como é o caso do Apocalipse. 
É nessa fragilidade humana da interpretação pessoal, que se encaixam as 

heresias, ou seja, doutrinas que não possuem base bíblica.  
A mais difundida destas heresias é a doutrina da reencarnação, seguida 

por milhões de pessoas, inclusive muitos que se dizem cristãos, que buscam 
uma continuidade para a vida aqui na Terra. 

Apesar de... 
Hebreus 9:27: “E, assim como aos homens está ordenado 

morrer uma só vez, vindo, depois, disto, o juízo.” 
...combater enfaticamente essa ideia, os reencarnacionistas continuam 

fazendo prosélitos em todos os cantos do mundo.  
 

A reencarnação seria a possibilidade de uma alma poder voltar a viver na Terra várias vezes, ligada a 
um novo corpo. 

 

6.2. Reencarnação em Alta na Rede Globo 
Nos últimos anos a reencarnação tem sido um tema 

largamente explorado pelas novelas da Rede Globo. Dentre 
elas, destacam-se três: “A Viagem”, “Alma Gêmea” e 
“América”.  

A primeira conta a história de um jovem que morre, vai 
para o purgatório e de lá consegue atormentar pessoas na 
Terra. No final, acaba voltando à Terra em um outro corpo.  

“Alma Gêmea”, também falou sobre o assunto: um 
homem viúvo, que encontra numa jovem a reencarnação da 
sua amada falecida anos antes.  

A terceira, “América”, exibida em 2005, contou a história 
de um peão que, em estado de coma, perambula em lugares sombrios, que seria o purgatório. Ele acaba 
voltando para o corpo e retomando a sua vida normal. 

 

6.3. O que somos, de onde viemos, para onde iremos? 
Eis a velha questão dos filósofos. Nós somos distintos do nosso corpo. Antes do seu nascimento, nós 

viemos do mundo espiritual, e após a morte deste corpo, voltaremos ao mundo espiritual. 
Quando apóstolo Paulo dizia:  
"aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo" Hb 9:27 
...ele estava certo porque de fato os homens só podem morrer uma vez em cada encarnação vindo o 

juízo individual logo após a morte. Encarnação por causa do que falamos antes: éramos do mundo 
espiritual, encarnamos uma única vez, e depois da morte, voltamos ao mundo espiritual. 

E o que fazemos enquanto estamos encarnados neste corpo e mundo, determina onde nosso espírito, 
agora com bagagem (obras, crenças, o que doamos...) e lembranças da alma, passará a eternidade. 

Os discípulos acreditavam em algo parecido à reencarnação, pois perguntaram a Jesus:  
"Quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego. E Jesus lhes respondeu:  
- nem ele pecou, nem os seus pais; mas foi assim para que se manifestasse nele as obras 

de Deus" João 9:1-3.  
Neste caso este homem nasceu assim para cumprir missão divina: ser curado por milagre para glória 

de Jesus e de Deus. 
Ora, se Deus diz que "visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração" (Ex 20:5), e 

que "a alma que pecar esta morrerá: o filho não levará a maldade do pai" (Ez 18:20), então o descendente 
que leva a maldade do seu antepassado é encarnação deste antepassado? Se for verdade, culpados 
deverão reencarnam em descendência de culpados! Que engano... 

Bildade, o amigo de Jó, já dizia isto:  
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"Porque, eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e prepara-te para a inquirição 
de seus pais. Porque nós somos de ontem, e nada sabemos; porquanto nossos dias sobre a 
terra são como a sombra" Jó 8:8. 

 

No papiro Anana (1320 a.C. – portanto a mais de 3331 anos atrás) do Egito se encontra: "O homem 
retorna à vida várias vezes, mas não recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em um 
sonho, ou como algum pensamento ligado a algum acontecimento de uma vida precedente. Ele não 
consegue precisar a data ou o lugar desse acontecimento, apenas nota ser-lhe algo familiar. No fim todas 
essas vidas ser-lhe-ão reveladas". 

Entende agora como a reencarnação é um conceito extremamente antigo, oriundo do místico velho 
Egito, lugar de centenas de deuses e cultos pagãos? 

 

Orígenes, teólogo e exegeta (183-254 d.C.) prega a reencarnação nas suas duas obras "De Principiis", 
e "Contra Celsus". Deixou mais de dois mil escritos que foram destruídos em grande parte pela invasão dos 
muçulmanos. Ele também ensinava a subordinação de Jesus a Deus, e do Espírito Santo a Jesus, e a não 
eternidade da pena.  

A sua doutrina foi condenada no Concílio de Constantinopla no ano 553, convocado pelo imperador 
Justiniano (527-565), o quinto ecumênico, por quatro votos contra três. Diziam os padres que "Orígenes 
emitira opiniões arriscadas sobre a Trindade, a criação, a preexistência das almas, a ressurreição dos 
corpos e o suplício dos réprobos".  

Na primeira reunião do Concílio realizada sobre a presidência de Epifânio, patriarca de Constantinopla, 
o Papa Virgílio e os bispos que o acompanhavam em visita a esta cidade, rejeitaram o convite. Antes de 
encerrar os trabalhos, o Concílio persistiu em reiterar o convite ao Papa Virgílio para discussão e aprovação 
das decisões do Concílio. Mas como persistiu na rejeição do convite, foi desligado e expulso de 
Constantinopla por ordem do Imperador Justiniano. Porém, o seu sucessor Pelágio I e os Papas sucessores 
aprovaram todas as decisões deste Concílio. 

 

Entre as suas obras as que chegaram aos nossos dias encontram-se: 
- "Contra Celso" onde rebate as críticas feitas ao cristianismo pelos filósofos pagãos. 
- "De Principiis" tratado de teologia da igreja primitiva em que o cristianismo e platonismo estão profundamente 

amalgamados. Prega a subordinação do Filho ao Pai, e do Espírito Santo ao Filho, a preexistência e 
reencarnação das almas, a não eternidade das penas. 

- "Hexaplas" edição da Bíblia em seis versões, uma em cada coluna, feita em Cesareia ano 240: 
1) texto hebraico massorético, 
2) o mesmo texto em caracteres gregos, 
3) a versão de Áquila, 
4) a versão de Símaco, 
5) a revisão dos LXX, 
6) a versão de Teodósio. 

Ah!! Quem dera hoje eu ter uma cópia desta Hexaplas... 
 

Influenciados por escritos do passado, e não por experiências espirituais, na idade média os cristãos 
albigenses, exterminados pela Santa Inquisição (1208-1229) eram reencarnacionistas. O monge Giordano 
Bruno (1548-1600), o famoso literato e filósofo Goethe (1749-1832), e o teólogo luterano Herder (1744-
1803), os espíritas, os hinduístas, os brâmanes, os jainistas, os celtas, os druidas, os teutões, os drusos, os 
essênios e muitos outros também a admitem. Ferecides (550 a.C.), Pitágoras de Samos (580-496 a.C), 
Sócrates (469-399 a.C.), o pai da filosofia, Platão (427-347 a.C.) e outros filósofos gregos; Plotino (205-270 
d.C.), Porfírio (234-305 d.C.) do Egito; Jâmblico (250-328 d.C.), da Síria; Flavius Josephus (37-95 d.C.), e 
Filo (30 a.C-40 d.C.), estes dois últimos, historiadores e filósofos judeus, todos, segundo contam os próprios 
reencarnacionistas, acreditavam na doutrina da reencarnação. 

Os filósofos argumentam para provar a sobrevivência da alma após a morte dizendo: a justiça exige 
que todo crime seja punido e que toda boa obra seja recompensada. Ora, grandes criminosos têm chegado 
ao fim da vida sem sofrer o castigo. Logo, eles pagarão em outras vidas após a morte. Isto é o que afirma a 
reencarnação. 

 

Mas esquecem que se o crime no presente gera castigo depois da morte, o sofrimento no presente 
pode ser o castigo gerado por faltas cometidas em vida antes do nascimento, se assim existissem. Ora, 
muitos sofrem desde o nascimento sem terem praticado qualquer crime na vida presente. Logo eles 
cometeram faltas em vida antes do nascimento? Grande engano! 

Como as Escrituras dizem: olho por olho, dente por dente, cativeiro por cativeiro, espada por espada 
(Ex 21:24-25; Mt 26:52; Ap 13:10), os reencarnacionistas dizem que os malfeitores deverão sofrer o castigo 
em outra encarnação como homem (alguns dizem também como animais – porque muitos 
reencarnacionistas dizem que reencarnamos em animais, insetos...). Dizem que deverão sofrer castigo pelo 
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homem, para que a justiça seja perfeita na exata medida das suas maldades cometidas como homens 
contra homens. 

 
A vinda de Cristo nos ensina que não há condenação para os que crêem em Cristo. 

ROMANOS 8:1 Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, 
 
Significa que, sofrendo neste mundo ou não, independente de reencarnações ou não, se cremos em 

Cristo, nossa plenitude e nosso bem-estar está garantido e será eterno. 
 
Crendo, não haverá necessidade de "voltarmos aqui" para sermos repurificados...!!?? 
 

Reencarnação para Explicar a Riqueza Extrema 
Para alguns, é necessário pois admitir a doutrina da 

reencarnação para conciliar as desigualdades entre homens com 
a imanente justiça de Deus, como também para explicar a 
desigualdade de caráter moral entre os membros da mesma 
família, e as faculdades das crianças prodígios ou as com 
deficientes. 

 
Eles querem explicar a sua extrema riqueza atual e o seu 

desdém com os desventurados deste mundo, além de justificar o 
porquê não estão nem aí para o sofrimento dos desvalidos, 
sugerindo que, por estarem numa encarnação superior, melhor 
nível que os outros, o sofrimento dos pobres coitados atuais é 
devido a alguma coisa ruim que fizeram em outras vidas. Este 
sofrimento é inevitável sugerem... 

 
É por isto que, um país como a Índia, com religiões 

reencarnacionistas na sua essência, continua no século 21 com 
castas de pessoas (escravos, serviçais, pessoas comuns, 
nobres, religiosos, reis...). E que não se misturam. Uma novela 
da Rede Globo mostrou bem isto, onde uma pessoa de uma 

casta indiana não podia se casar com outra de casta diferente. E a extrema pobreza da maioria dos 
indianos não incomoda seus governantes, nem os próprios pobres, pois acham eles que o 
reencarnacionismo quis assim. Mais um grande engano e uma grande injustiça. 

 
Entende agora como a doutrina herética da reencarnação é injusta e completamente anticristã? 
 

Justos x Injustos, Ricos x Pobres, Abençoados x Amaldiçoados 
Como sabemos, existem dois tipos de caráter nato, duas espécies de pessoas: os justos e os injustos.  
Ora, todas as pessoas sofrem desde o nascimento. Se o sofrimento é consequência de pecados 

cometidos antes do nascimento como dizem os reencarnacionistas, todas as pessoas pecaram em vida 
passada. A reencarnação diz que os justos pecam contra a sua própria índole por ignorância, engano, 
imitação, envolvimento, impulsos, indolência, e os injustos conforme a sua índole.  

Mas sabemos que tanto as pessoas de alma justa como as de alma injusta podem ser grandes 
pecadores.  

Rm 3:23: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; 
 

Rm 3:10: Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer. 
 
Mostrei em outros livros, principalmente o livro 16, que não podemos dizer que não temos pecado, 

porque pecamos todos os dias. Lembra dos versículos: 
Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tg 4:17 

 

Toda injustiça é pecado; e há pecado que não é para a morte. I João 5:17 
 

Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade 
em nós. I João 1:8. 
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Somente podemos dizer que nossos pecados estão entregues nas mãos de Cristo. Podemos dizer isto, 
porque não estamos em constante pecado, não estamos em constante busca para enganar os outros, para 
cometer falcatruas ou coisas erradas, porque estamos buscando a agradar a Deus, aquele que efetivou o 
Plano nossa salvação, enviando por amor seu Filho para nos resgatar do pecado. 

FILIPENSES 4:8 Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, 
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se 
há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. 

 
Se agimos assim, estamos com Ele. E se pecamos, confessamos a Ele, e Ele é misericordioso para 

nos perdoar e colocar novamente na condição de Filhos de Deus. 
 

I Jo 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados, e nos purificar de toda a injustiça.  

 
Portanto ser justo ou não, para o Cristão não é bem assim. Ninguém é completamente justo. 
 
Cristãos são justificados. Isto é diferente. A crença em Cristo permite que possamos bater no peito e 

dizer que somos salvos, porque entregamos nossos pecados aos pés de Cristo na cruz. 
I Jo 5:16-19: Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus 

lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte; 
não estou dizendo que se deva orar por este.  

Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte.  
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado; aquele que nasceu 

de Deus o protege, e o Maligno não o atinge.  
Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do Maligno. 

 
Lembra que falei no livro 16, sobre pecado, que isto não é salvo-conduto para percamos 

deliberadamente? Uma vez que o pecado deliberado é um pecado de morte. Relembre a figura: 
 

ações que poderiam ser feitas e não são

injustiças cometidas

pecados contra a própria carne

pecados contra as leis da natureza/Deus

pecados contra a vida

pecados contra Deus: idolatria,
ingratidão, descrença...

pecados deliberados

pecados contra o Espírito Santo
+ Grave

- Grave
 

 

Figura: Classificação e Gravidade dos Pecados segundo o autor 

 
Portanto a base doutrinária em que se baseia os reencarnacionistas, a baseada em justos e injustos, 

pecadores sendo castigados e não pecadores numa boa, isto para os cristãos não passa tudo de uma 
grande asneira, uma besteira facilmente detonada por uma enorme quantidade de versículos bíblicos, 
alguns destes apresentados aqui. 
 

Vamos aprofundar mais.  
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Os reencarnacionistas dizem que: “pela gravidade dos sofrimentos na presente vida podemos avaliar 
quão grandes pecados devem ter cometido em vida passada”.  

 
Mas sabemos que os desgraçados desta vida são 

formados tanto de injustos como de justos. E os virtuosos 
desta vida também são formados tanto de injustos como de 
justos. 

 
Quero relembrar ainda aqui o livro 4, onde associamos 

os pobres (os desgraçados desta vida) aos que merecem 
especial atenção de Cristo. 

Lucas 4:18-19: O Espírito do Senhor está 
sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar 
boas novas aos pobres; enviou-me para 
proclamar libertação aos cativos, e restauração 

da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do 
Senhor. 

Lucas 6:20: Então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-
aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. 

Lucas 7:22: Então lhes respondeu: Ide, e contai a João o que tens visto e ouvido: os 
cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem; os mortos são 
ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. 

 
No livro 4 - Prosperidade segundo o AT e NT, mostramos porque o Evangelho de Cristo é pregado aos 

pobres e tem tudo a ver com os pobres, pois deles é o Reino dos Céus. 
 
Se Cristo é também um reencarnacionista como dizem eles, sendo até a Reencarnação de Buda, como 

pode Cristo dizer estes versículos acima? 
 
Então Cristo é também um dos injustos, um dos pobres e desgraçados, pois são os injustos estão 

nesta condição, por que hoje estão assim por terem sido extremamente maus nas outras vidas? Não.  
Cristo é dos pobres e desvalidos porque somente sendo igual a eles, eles poderão entender a 

mensagem difícil e complicada da morte pela maldição redentora da Cruz, entender a necessidade de um 
libertador para suas vidas desgraçadas. Somente os pobres entendem que são pecadores e precisam de 
misericórdia e rendição. 

O rico arrogante acha que não precisa de nada nem de ninguém. 
 
Se acreditamos que muita gente infeliz e até de bom coração, pessoas que sofrem grandes desgraças, 

que nos causam compaixão, merecem a vida que levam como castigo por causa dos seus pecados não 
perdoados, ou como provação por causa dos seus pecados não reconhecidos em encarnação passada, se 
acreditamos nisto, acreditamos que Cristo estava pregando para os que mereciam estar naquela 
situação, e, portanto, não necessitam de pregação ou libertação, mas necessitam nesta vida de castigo e 
provação. Cristo então estava perdendo tempo. 

 

Peço para lembrar do livro 4 onde deixo claro, que: 
Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. II 

Tm 3:12 
 

I Pd 4:12-14: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos 
tentar, como se coisa estranha vos acontecesse; 

Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também 
na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 

Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós 
repousa o Espírito da glória e de Deus; quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a 
vós, é glorificado. 

 

I Pd 4:16: Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus 
nesta parte. 
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Quanto mais sofrimento em nome de Jesus, maior o galardão nos céus. 
 
Quanto mais injustiças cometeram contra você por você crer em Jesus, por fazer a Sua Obra, mais 

perto de Jesus estará sentado na eternidade. 
 
Isto é completamente contrário ao que pensa a Reencarnação. E como vimos no livro 4, 

completamente contrário ao que diz a Teologia da Prosperidade, esta sim, tem tudo a ver com a 
teoria reencarnacionista. 

 
Nada do que aqui o homem faz deixará de ser julgado pelo Supremo Juiz conforme a Sua Lei e não 

conforme a lei do homem. No mesmo instante da sua morte, será determinada a ocasião do seu destino 
dependendo de suas atitudes e dependendo da intensidade da sua crença em Cristo, acredite ele ou não 
em reencarnação. 

 
 

6.4. Ressurreição x Reencarnação x Arrebatamento  
 

 
 

O apóstolo Paulo dizia que os que estivessem vivos, inclusive ele, na segunda vinda de Jesus Cristo, 
não precederia os que dormiam. Estes ressuscitariam antes, e então juntamente com os que estivessem 
vivos iriam ao encontro de Jesus Cristo ainda nos ares. O corpo carnal mortal de todos se transformaria em 
corpo glorioso imortal como o de Jesus Cristo após a sua ressurreição, podendo participar da vida material 
e espiritual ao mesmo tempo. 

I Ts 4:13-18: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já 
dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. 

Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus 
dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 

Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a 
vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 

Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a 
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 

Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas 
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 

Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 
 
Além do corpo carnal e do corpo espiritual há mais outra espécie, o corpo glorioso. 
Este texto acima para ser verdadeiro, necessita de interpretação, pois Jesus ainda não voltou, e Paulo, 

quem escreveu o texto, foi degolado em Roma no dia 27 de Junho do ano 67 d.C,, segunda-feira, dia 29 no 
calendário Juliano. 

Eu tenho uma hipótese sobre esta fala de Jesus abaixo:  
Mateus 23:36: Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. 
Mateus 24:34: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas 

coisas aconteçam. 
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Mas meus queridos alunos só verão este assunto em detalhes em outro curso e livro, de nome: A 

Semeadura Extraterrestre... Pois é preciso muitos conceitos antes para entenderem o que temos para lhes 
mostrar. Aqui falaremos por cima, de forma não detalhada. 

 
O encontro dos cristãos com Jesus ainda nos ares na sua segunda vinda a Terra, é interpretada por 

alguns como "o Rapto do Igreja" ou Ressurreição do mortos seguida pelo Arrebatamento. E então após o 
mundo antigo destruído, nova Terra e novos céus seriam criados (II Pd 3:7-14). 

Após o dilúvio de água, para agradar e tranquilizar a Noé e seus descendentes, Deus prometeu que 
não haveria mais dilúvio para destruir a terra, e designou o arco-íris como sinal da Sua promessa.  

Portanto poderá haver um dilúvio, não de água, mas de fogo atômico, ou fogo dos céus, como muitos 
pensam. Mas com certeza, o que haverá será uma transformação geral da mentalidade na Terra e nos céus 
pela atuação principalmente do fogo espiritual. 

Imaginem a vinda celestial de Jesus, com exércitos de anjos, mostrada em todos os cantos da Terra. 
Imagine este espetáculo, esta visão para aqueles que não acreditavam nem na existência do Jesus Bíblico, 
e que diziam que Jesus era um mito, uma lenda, não era ninguém? 

 
Muitos acham que este encontro da igreja com Jesus, pode ser explicado não como de todos os 

membros vivos e ressuscitados ao mesmo tempo, mas como o encontro de cada remido com Jesus após a 
sua própria morte. 

Isto explica o texto: "as coisas hão de acontecer naquela geração..." 
Portanto Paulo teria visto Jesus naquela geração, pois se encontrou com Ele nos céus, momentos 

após a morte em 27 de Junho de 67. 
Esta teoria é bastante interessante e tem respaldo na Bíblia toda, como veremos em outro livro. 
Mas e a volta real de Jesus, nos ares, todo o olho vendo, e do mesmo jeito que foi? 
Sim... Terá também, segundo esta teoria, esta volta também é um evento necessário... 
 
Um teólogo chegou a esta conclusão pelo acontecido a um crente muito fervoroso, puro e dedicado. 

Ele dizia que "segundo o Espírito Santo naquele ano em que estávamos com toda certeza haveria o Rapto 
da Igreja em Novembro". No meio daquele mesmo ano apresentou-se no seu organismo uma estranha 
enfermidade de evolução como de câncer sem poder ter sido localizado vindo a falecer justamente no 
princípio de Novembro. Todos os crentes das igrejas evangélicas não foram raptados como ele profetizava, 
mas somente a sua alma.  

Repetindo algo que já citamos: Deus avisa seus profetas do que Ele fará. Avisou ele da sua morte. Mas 
ele não entendeu bem que se tratava do seu próprio encontro com Deus. 

 

 
Figura - Esquema do Arrebatamento e Últimos Acontecimentos 

 
Eu acredito que o Anticristo já nasceu. 
Acredito também que a Ressurreição dos salvos mortos (1ª) e Arrebatamento dos vivos salvos são 

acontecimentos quase simultâneos (Rapto da Igreja), momentos antes da Volta de Jesus nas nuvens. 
O Anticristo reinará por 7 anos. Os primeiros 3,5 anos não mostrará sua verdadeira face e será um líder 

mundial carismático, como por exemplo, o presidente Obama. Mas os últimos 3 anos e meio mostrarão sua 
verdadeira face bélica, e atacará o povo de Deus, e guerreará a favor de seus súditos poderosos 
(banqueiros, empresários, famílias, clube de Bilderberg...) contra outros povos na Terra. 
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Em meio a grande opressão e guerra, ocorre a ressurreição geral do salvos mortos e o arrebatamento 
dos vivos salvos, e todos vão guerrear com Cristo e seus anjos. 

Com a vitória de Cristo e do povo de Deus, estabelece-se um Reino Milenar de Cristo aqui na Terra. 
Onde a reencarnação entra nisto. Pois é, não entra, não tem vez. 
 
A grande guerra ocorrida na volta de Cristo mata 1/3 a 2/3 da humanidade, dependendo de como se 

interpreta.  
Ap 9:15 E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e 

mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. 
Zacarias 13:8 Na terra toda, dois terços serão ceifados e morrerão; todavia a terça parte 

permanecerá", diz o Senhor. 
 
Estes 2 a 4 bilhões de pessoas estarão sendo julgadas somente no final dos mil anos, quando ocorre a 

Ressurreição dos Ímpios (2ª) e o Julgamento do Grande Trono Branco, onde se abrirão os livros e todos 
seremos julgados por obras e crenças. 

Ap 14:13 Então ouvi uma voz do céu dizendo: "Escreva: Felizes os mortos que morrem no 
Senhor de agora em diante". Diz o Espírito: "Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as 
suas obras os seguirão". 

 
Os mortos na Grande Guerra não terão tempo de reencarnações para aprimoramentos e para perdão de 

"pecados do passado". O grande julgamento virá contra todos os que morreram ímpios. 
 
No livro 23 - Apocalipse e Revelação - A Dinâmica da Construção Profética, desta coleção e curso, 

estaremos nos aprofundando mais neste assunto que aprecio demais. 
 
 

 

Reencarnação não existe, pelo simples fato de ser dom soberanamente divino a 
possibilidade e criatividade de Deus em inventar inúmeras, sui generis, novas, 

diversas e ilimitadas almas para habitar este universo... Edson A. Franzen 
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Sábado ou Domingo 
 
 
 

Marcos 16:9: E Jesus, tendo ressuscitado na 
manhã do primeiro dia da semana, apareceu 

primeiramente a Maria Madalena, da qual 
tinha expulsado sete demônios. 
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7. Sábado ou Domingo 

7.1. Quando Nasceu a Reunião do Domingo 
Antes de mais nada quero aqui externar uma visão. Não se trata de revelação, profecia ou algo parecido. 

Mas sim uma constatação que encontrei em meu gosto exagerado pela leitura, principalmente do livro 
sagrado. 

Jesus frequentava as sinagogas? 
Raramente. 
 
Jesus... 
- dorme ao relento. Mt 8:18-20 
- convoca discípulos na praia. Mt 4: 18-22. 
- convoca discípulos nas esquinas. Lc 19:1-10. 
- convoca discípulos na coletoria de impostos. Mt 9:9. 
- prega em cima de um barco. 
- prega na beira do mar da galileia.  
- prega num monte. Mt 4 e 5 
- frequenta casas de desconhecidos como Zaqueu, Simão – o leproso... 
- frequenta casas de conhecidos e amigos, como Maria, Marta e Lázaro, Pedro... 
- vai em casamento. Jo 2:1-12 
- vai em banquetes. Lc 5:29. 
- conversa com mulher no caminho. Jo 4:9. 
 
Jesus raramente entra na grande cidade Jerusalém.  
Mas tem que falar de sua obra nas sinagogas, então frequenta algumas. 
E acontece que querem linchá-lo. O Expulsam. Cria polêmica quando vai nas sinagogas aos sábados. Lc 

1:21 e Mc 3:1, Mc 6:2, Lc 4:16, Lc 13:14, Jo 6:59, Jo 18:20. 
Cura no sábado.  
Espanta os vendilhões do templo a chicotadas quando entra na cidade. 
 
Jesus anda do lado de fora com facilidade, leveza e liberdade. 
Os problemas aparecem quando Ele entra dentro dos muros das cidades, do templo, das sinagogas da 

cidade. 
- É questionado pelos fariseus. 
- Levanta polêmicas sobre sua autoridade. 
- Ele tem que ferir costumes religiosos instituídos. 
- Que termina com sua condenação e morte. 
 
Vive fora e é condenado dentro. 
 
Acontece que depois de Sua morte, os discípulos tiveram problemas semelhantes e até maiores que 

Jesus.  
1. Estevão começou seu discurso na sinagoga e foi morto. Atos 6 e 7. 
2. Barnabé e Paulo foram expulsos da cidade de Antioquia tendo iniciado pregação na sinagoga. At 13. 
3. Barnabé e Paulo fugiram para não serem apedrejados em Icônio, onde pregavam na sinagoga. At 14. 
4. Paulo e Silas pregaram na sinagoga de Tessalônica por três sábados, mas tiveram que sair da cidade 

porque judeus queriam prendê-los. Atos 17. 
5. Paulo em Corinto, pregava na sinagoga, mas os judeus proferiam injúrias e calúnias contra ele. 

Conseguindo Crispo, chefe da sinagoga para Cristo, Paulo conseguiu ficar um tempo a mais ali, mas 
mesmo assim foi preso e levado a tribunal. Atos 18. 

6. Paulo prega na sinagoga de Éfeso, e como alguns judeus se endureceram e não obedeciam, falando 
mal do Caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente 
na escola de Tirano. Atos 19. 

7. Gaio e Aristarco quase foram mortos na mesma cidade de Éfeso, por causa do templo da deusa 
Diana. Atos 19. 

Portanto para os cristãos, pregar na sinagoga no sábado estava fora de questão, e fora este motivo que 
levou a Cristo ser preso, condenado e crucificado. 

E este foi o motivo dos judeus levantarem Saulo e outros para ir atrás e prender ou matar cristãos. 
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Os cristão então começaram a se reunir no primeiro dia da semana, domingo, dia da ressurreição do 

Senhor. Reuniam-se domingo em casas, casas de moradia dos cristãos. 
Atos 20:7: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, 

Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles; e prolongou a prática até à 
meia-noite. 

 
I Co 16:2: No primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte o que puder 

ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. 
 

E isto aconteceu desde os primeiros anos do cristianismo até o ano 320 aproximadamente, quando 
começaram a serem construídas as primeiras igrejas. 

E estas igrejas tinham reuniões e cultos agora nos domingos.  
O domingo, por ser o dia da ressurreição do Senhor, e pela tradição ter sido o dia da semana em que se 

reuniam os apóstolos, e depois os demais cristãos, ficou sendo o dia a ser guardado para o Senhor Jesus, o 
Senhor do domingo, o Senhor da nova religião formada. 

 
 

7.2. Existem irmãos que até hoje guardam o sábado 
Por que e para quê? 

Disse Jesus: o Filho do homem até do sábado é Senhor. Marcos 2:28. 
 

Eles nunca perceberam que a guarda do sábado é específico para Israel, para os descendentes de Jacó 
(a quem o Senhor Jesus trocou o nome). 

Isto está claro em Êxodo 31.16,17, que afirma ser este episódio um memorial perpétuo para o povo de 
Israel. Não o povo filho de Deus que atende pelo nome de cristãos. 

Se a pessoa quer guardar o Sábado, precisa então circuncidar-se também, outro mandamento perpétuo 
ao povo de Israel. 

 

Cristãos são os discípulos de Cristo, e um discípulo é aquele que anda consoante as palavras e ações 
de seu Mestre, ou seja, se sou discípulo de Cristo, devo andar e agir conforme Ele me tenha dado o 
exemplo. 

 

Examinando abundantes passagens na Bíblia, vemos que Jesus não demonstrou nenhuma reverência 
quanto ao sábado, e o violou em todos os sentidos, dizendo inclusive que, o sábado foi criado para o 
homem e não o homem para o sábado, quando também chamou de hipócritas os guardiões do sábado. 

 

A partir de Jesus Cristo, nenhuma palavra é encontrada nas Escrituras que aconselha a guardar o 
sábado. Cristo destituiu o sábado. Nenhum dos apóstolos em seus ensinos, quer por cartas ou epístolas, 
mencionaram jamais sobre a guarda do sábado. 

 

Para finalizarmos, basta dizer que um discípulo deve andar conforme seu mestre, e sendo assim, 
bastará uma simples leitura nos versos que se seguem.  

Nós cristãos não temos dias especiais, todos os nossos dias devem ser para louvor e glória do nome do 
Senhor, mas em especial o dia que a maior parte do povo cristão se reúne, no domingo. 

 

Referências que mostram que os cristãos, depois de tentar ir nas sinagogas e serem enxotados e 
perseguidos, mudaram para o Domingo, dia também da ressurreição, o dia de ir para a igreja e fazer todas 
as funções mais importantes do Cristianismo: 

I Co 16:2: No primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte o que puder, 
conforme tiver prosperado, guardando-o, para que se não façam coletas quando eu chegar. 

 

Jo 7:37-39: Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, 
dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. (este dia era um Domingo). 

 

Atos 20:7: No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, 
que havia de sair no dia seguinte, falava com eles, e prolongou o seu discurso até a meia-
noite. 

 

Ap 1:10: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma 
grande voz, como de trombeta, (...) Este dia era um Domingo. 
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7.3. O que os Adventistas dizem 
A Igreja Adventista guarda o sábado, como o dia do Senhor, 

como diz o Antigo Testamento. 
 
O Sábado é o memorial estabelecido por Deus para a 

criação:  
"Lembra-te do dia de sábado para o santificar... Porque 

em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o 
que neles há e ao sétimo dia descansou; por isso o Senhor 
abençoou o dia de sábado e o santificou" (Êxodo 20:8-11).  

 
A cada sete dias o Sábado lembra-nos que não somos 

filhos do acaso, mas criados à imagem e semelhança de um 
Ser Inteligente e amoroso. Abandonar a guarda do sábado 
é desprezar o memorial de que Deus é o nosso Criador! Ele 
é honrado por nossa lembrança do túmulo vazio, mas 
observar do domingo, por mais sincero que seja, viola 

diretamente pelo menos um dos 10 Mandamentos de Deus. Quem guarda o domingo não observa 
o dia que Deus ordenou. Não é obediente. Não é servo. Dificilmente Deus se agradaria de um 
memorial que viesse manchado com a quebra da Lei. A mesma Lei que Jesus honrou com Sua 
morte! 

http://www.adventistas.org.br/curso/licao15.htm (fora do ar) 
 
 

Por que o sábado não é mais lei? 
Eu não estou protegendo a Igreja Adventista, e até discordo deles com relação a afirmarem que quem 

não guarda o sábado está em desobediência e, portanto, condenado. 
 
Hoje entendo que não podemos julgá-los, porque cada um tem seu entendimento com o Espírito Santo 

que ensina todos os caminhos a seguir. 
 
Impor que guardar o sábado é o único meio de ser salvo, parece-me uma atitude ignorante e arrogante. 

É certo que é uma lei como as outras dos 10 mandamentos. Deus nos deu 10 mandamentos, e por que nós 
não cumprimos hoje? Os judeus continuam guardando os 10 mandamentos sem erro. 

 
Um cristão verdadeiro cumpre 9 dos 10, e altera o mandamento que diz para guardar o sábado, 

guardando o domingo. 
 

Um Novo Dia 
O mundo Ocidental divide sua História em a.C e d.C.  
Deus divide a história da salvação antes da cruz e depois da cruz.  
Após Jesus ter terminado sua obra de salvação na cruz Ele ressuscitou.  
Inaugurando um novo tempo para o povo de Deus. A era do Novo Testamento.  
A palavra de Deus que diz "Eis que faço nova todas as coisas" (Apoc. 21:5), se cumpriu na vida da 

Igreja.  
Jesus inaugurou uma nova criação (II Co. 5:17) e nos libertou do império das trevas (Apoc. 1:5). 
Cumpriu-se então o Salmo 118:24 que diz:  

"A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Foi o Senhor 
que fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-
nos, e alegremo-nos nele". 

 
A primeira parte cumpriu-se quando Jesus foi rejeitado pelos judeus e por fim crucificado (I Pe. 2:7); a 

outra parte foi na ressurreição, quando os discípulos até então tristes, viram Jesus e se alegraram (Jo. 
20:19,20), e isto foi justamente no 1º dia da semana - um domingo.  

É interessante frisar que Jesus nunca apareceu aos discípulos num sábado, mas sempre num domingo. 
E neste dia foi o dia de adoração dos discípulos (Mt. 28:9). 

Depois disso, a igreja começou sempre se reunir aos domingos (Atos 20:7; I Co. 16:1,2).  
Mais tarde João chama este dia de "Dia do Senhor" (Apoc. 1:10).  
Pois Jesus foi feito Senhor pela ressurreição num domingo.  
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Agora este dia é Dele, do Senhor. Este é o dia de descanso da igreja.  
Israel tinha o sábado como o último dia do velho sistema.  
A igreja tem o domingo como o primeiro dia de solene descanso do novo sistema de Deus. 
 

7.4. Razões Pelas Quais Não Precisamos Guardar o Sábado 
1) O Sábado faz parte de um concerto ou pacto entre Deus e o povo israelita 

“Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como pacto 
perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre; porque em seis dias fez o Senhor o 
céu e a terra, e ao sétimo dia descansou, e achou refrigério” (Ex.31:16). 

 

2) Antes do concerto do Sinai Deus não ordenou a ninguém que guardasse o 
Sábado 

“E ao homem disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore 
de que te ordenei dizendo: Não comerás dela; maldita é a terra por tua causa; em fadiga 
comerás dela todos os dias da tua vida” Gn.3:17. 

 
“Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição; porque escrito está: 

Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da 
lei, para fazê-las” Gl.3:10. 

 
“Guardais dias (no caso o Sábado), e meses, e tempos, e anos. Temo a vosso respeito 

não haja eu trabalhado em vão entre vós” (Gl.4:10-11, parêntesis nosso). 
 

“concluímos pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei” Rm.3:28. 
 

3) Deus aborrece o Sábado ou qualquer dia ou ato feito legalistamente sem ser 
acompanhado pela sinceridade e fé 

“Não continueis a trazer ofertas vãs; o incenso é para mim abominação. As luas novas, os 
sábados, e a convocação de assembleias... não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento 
solene!” Is.1:13. 

 

4) Jesus Cristo foi a última pessoa que teve obrigação de guardar a Lei e o 
Sábado 

“mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido 
debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção 
de filhos” Gl.4:4-5. 

 

5) O Sábado faz parte da lei e esta foi por Cristo abolida totalmente 
“e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual 

nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz” Cl.2:14. 
 
“mas o entendimento lhes ficou endurecido. Pois até o dia de hoje, à leitura do velho 

pacto (a Lei), permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele (a Lei e 
tudo o que nela está incluído, no nosso caso o Sábado) abolido” II Co 3:14. {Grifo do autor} 

 
Cl 2:16-17: “Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias 

de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras; mas o 
corpo é de Cristo”. 

 
Para fugir à evidência de Cl. 2:16-17, onde Paulo se refere ao Sábado semanal como integrante das 

coisas passageiras da Lei que terminaram com a morte de Cristo na cruz, os adventistas costumam 



Curso de Teologia Ministerial - CTM      Doutrinas Polêmicas - Comentando à Luz da Bíblia  

Curso de Teologia Ministerial ‐ www.teologiapelainternet.com.br   66 

argumentar que a palavra “Sábado” não se refere ao sábado semanal, mas aos anuais ou cerimoniais de 
Lv. 23.  

 
O que não é verdade, pois os sábados anuais ou cerimoniais já estão incluídos na expressão “dias de 

festa”. Esta indicação mostra positivamente que a palavra SABBATON, como é usada em Cl. 2:16, não 
pode se referir aos sábados festivos, anuais ou cerimoniais. Sendo assim é difícil para os Adventistas 
sustentar a sua doutrina sabática, desde que temos visto que o Sábado pode legitimamente ser tido como 
“sombra” ou símbolo preparatório de bênçãos espirituais e não dogmas legalistas (vrs. 17). 

 

6) Estamos em um novo concerto muito melhor, fazendo-se necessário a 
mudança da Lei 

“Mas agora alcançou Ele (Jesus) ministério tanto mais excelente quanto é mediador de 
um melhor pacto (aliança ou concerto), o qual está firmado sobre melhores promessas” Hb. 
8:6. {Grifo meu} 

 
Faz-se, aqui, necessário uma explicação sobre o nosso novo concerto e a mudança da Lei. Foi o próprio 

Cristo que instituiu a nova aliança (Mt. 26:28) trazendo assim uma nova concepção da vida espiritual que 
Deus quer que tenhamos. Isso foi tão profundo que os judeus não entenderam e nem aceitaram. A lei dizia: 
“olho por olho, e dente por dente”. Jesus disse: 

 “não resistais ao mal; mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a 
outra” Mt 5:38-39.  

 
A mudança que foi feita não exclui nem um til da lei (Mt. 5:18), mas uma concepção mais profunda da 

mesma. Isso nem os Judeus e muito menos os Adventistas entendem.  
 
Quanto ao Sábado, a Lei dizia que deveria ser guardado e santificado (Ex. 20:8), mas no novo pacto isso 

muda e o que tem que ser guardado e santificado é o povo de Deus, não só em um dia da semana, mas 
nos sete.  

 
Isso é pelo fato do Sábado ser feito para o homem e não o homem para ser escravo do Sábado (Mc. 

2:27-28). Todos os dias para os cristãos têm que ser santo e especial, pois em qualquer um desses dias 
Jesus pode voltar (Mc.13:32).  

 
A nova concepção do Sábado é muito mais profunda do que qualquer sabatista possa querer explicar, 

pois muitas são as mudanças na visão dessa lei da guarda do Sábado.  
 
Em Hebreus cap.4 Jesus é o próprio Sábado e é claro que o Senhor reina em todos os dias.  
 
Para a Igreja o Sábado, que era o dia da santificação, tornou-se agora todos os dias.  
 
É uma pena que os Adventistas e sabatistas consagram apenas um dia para o Senhor, pois A IGREJA 

DE CRISTO CONSAGRA TODOS OS DIAS PARA O SEU SENHOR. ALELUIA!!! 
 

A Lei do Velho Pacto Está Viva e Nós Mortos 
Vejamos isso: “Não sabeis vós, irmãos (pois que falo aos que conhecem a lei), que a lei tem domínio 

sobre o homem por todo tempo que vive... Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo 
corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto 
para Deus (Rm. 7:1,4) “Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos (Rm. 6:8).  

Essa é a revelação, a Lei, o Velho Pacto estão vivos, mas somos nós que morremos com Ele pela fé e 
assim vivemos uma nova Dispensação. É tão simples que só não entende quem não quer entender.  

 
Não há necessidade de ficarmos supondo e supondo, e sim crermos no Apóstolo dos Gentios. 

 
Explica o seguinte o Dr. G. Archer – enciclopédia Editora Vida, pág. 125: 

“...a verdadeira questão é se a ordem sobre o sétimo dia, o Sábado do Senhor, foi transferida 
(Hb.7:12), no NT, para o primeiro dia da semana, o Domingo, que a igreja em geral honra como o 
dia do Senhor. De fato, ele é também conhecido como Sábado cristão. O âmago ou cerne da 
pregação apostólica ao mundo gentio e judaico, a partir do Pentecostes era a ressurreição de Jesus 
(At.2:32). O ressurgimento de Cristo era a comprovação de Deus, perante o mundo, de que o 
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salvador da humanidade havia pago o preço válido e suficiente pelos pecadores e havia superado a 
maldição da morte. O sacrifício expiatório eficaz de Jesus e sua vitória sobre a maldição da morte 
introduziu uma nova época ou dispensação da Igreja (Ef.1:10). Assim como a ceia do Senhor (I 
Cor.11:23-34) substituiu a Páscoa (Mt.26:17-30; Lc.22:7-23), na antiga aliança – “Porque isto é o 
meu sangue, o sangue do Novo Testamento (novo concerto, pacto, aliança)”. A morte de Cristo 
substituiu o sacrifício de animais no altar(Jo.19:30, Veja Levítico), o sacerdócio (arônico) (Êx.28), 
foi substituído pelo sacerdócio supremo de Jesus “segundo a ordem de Melquisedeque” (Hb.7) e fez 
com que cada crente se torna-se um sacerdote (Ap.1:5), também o quarto mandamento o, dentre 
os dez, que pelo menos em parte tinha natureza cerimonial (Cl.2:16-17), deveria ser substituído 
por outro símbolo, mais apropriado à nova dispensação - O DOMINGO “Dia do Senhor”. 

 

7) No novo concerto, sob qual estamos (Hb.8:6), não existe mandamento para 
guardar o Sábado embora encontremos todos os outros do decálogo, leiamos... 

“Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás; não adulterarás; não furtarás; 
não dirás falso testemunho; honra a teu pai e a tua mãe; e amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado; que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: 
Se quereres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro 
no céu; e vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste; porque 
possuía muitos bens” (Mt.19:18-22). 

 
É evidente que, na opinião dos sabatistas, uma das mais importantes doutrinas é a da guarda do 

Sábado. Se for tão importante, então seguramente teria de haver menção do mandamento no Novo 
Testamento.  

 
Todos os outros mandamentos do decálogo são repetidos muitas vezes, porém o fato é que não 

encontramos o mandamento sobre o Sábado no Novo Testamento nem sequer uma vez.  
 
No caso do jovem rico, Jesus enumerou a maioria dos mandamentos, mas deixou de fora o mandamento 

sobre o sétimo dia. Se este mandamento é o mais importante como dizia a Sra. White porque não é 
mencionado sobre a guarda deste dia no NT? 

 

8) O apóstolo Paulo era apóstolo dos gentios, mas nunca ensinou ninguém a 
ficar guardando dias. 
Muito pelo contrário, ele afirmou que se alguém ficar guardando dias o evangelho da graça é inútil para 

essa pessoa 
“Guardais dias (no caso o Sábado), e meses, e tempos, e anos. Temo a vosso respeito 

não haja eu trabalhado em vão entre vós” (Gl.4:10-11). {Grifo meu) 
 

9) Os sabatistas condenam quem não guarda o Sábado e afirmam que esta 
pessoa não será salva.  
“Santificar o Sábado ao Senhor importa em salvação eterna”. (Livro: Testemunhos Seletos, vol. III pág. 

22, EGW ed. 1956). 
 
O apóstolo Paulo dá uma dura repreensão para estas pessoas que condenam os seus irmãos: 

“Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor ele está em pé ou cai; 
mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Um faz diferença entre dia e 
dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua 
própria mente” Rm 14:4-5. 

 
“Portanto não nos julguemos mais uns aos outros; antes o seja o vosso propósito não pôr 

tropeço ou escândalo ao vosso irmão” Rm 14:13. 
 
Sabemos de dezenas de histórias de pessoas que ficaram endividadas e chegaram até a passar 

necessidades e sabe por quê?  
 
Os sabatistas proibiram o irmão de trabalhar naquela determinada firma, pois lá se trabalhava aos 

sábados.  
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É impressionante como uma doutrina chega a ser extremista e a prejudicar a comunidade. Esse tipo de 
religiosidade chega a ser um perigo para a sociedade. Ainda bem que existe as verdadeiras Igrejas de 
Cristo para ensinar a verdade para as pessoas.  

 
A verdade é libertadora (Jo. 8:32) e não opressora como esta doutrina.  
 
As pessoas procuram as igrejas para tirarem o fardo pesado das costas (Mt. 11:28-30) e muitas vezes 

ao chegarem lá os seus fardos não se aliviam e sim ficam mais pesados. 
 
É o caso de quem se achega a igreja Adventista, pois quem não guarda o Sábado está fora da 

comunhão e doutrina da igreja. Os líderes condenam veementemente os que ali no meio não cumprem a 
guarda deste dia. Uma pena... 
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Teologias 
 
 
 

GÁLATAS 1:8: Mas, ainda que nós mesmos ou 
um anjo do céu vos anuncie outro evangelho 

além do que já vos tenho anunciado, seja 
anátema. 
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8. Teologias 

8.1. Comentários Iniciais 
Teologia na concepção simples da palavra é o estudo de Deus. 
A criação pelo homem de Teologias, para tentar estudar/explicar Deus, precisa levar em conta muitos 

fatores para que realmente as conheçamos com intuito de não cair em armadilhas e heresias.  
 

O primeiro conceito a conhecer é a "Teologia Deformada", retirado do site Mendigo entre Mendigos de  
http://palavracomapalavra.blogspot.com/2009/03/teologia-reformada-x-teologia-deformada_22.html:  

A deformação na criação de determinada Teologia consiste no homem decaído e absolutamente 
depravado tentar explicar Deus Santo, Justo e Perfeito a partir de suas próprias concepções 
simplistas. 

Por todas estas razões é que a Teologia Deformada se deforma cada vez mais em sua busca por 
definições e objeto que satisfaça a alma humana contaminada pela natureza pecaminosa.  

Por isso, se fala em Teologia Contemporânea, Teologia Moral, Teologia Gnóstica, 
Teologia da Libertação, Teologia Cristã, Teologia Espiritual, Teologia da Prosperidade, 
Teologia Prática e Teologia Liberal, Teologia Relacional, Teologia do Processo, Teologia 
da Determinação. 

Deus não está em nenhuma dessas teologias humanistas e dissociadas da Sua Glória, pois a Ele 
interessa apenas que se conheça e reconheça o Seu Filho Unigênito como único e todo-suficiente 
redentor. 

 
Não será, portanto, assunto nosso o discorrer, explanar e detalhar cada uma destas Teologias acima, 

seus erros e acertos. Fico para fazer isto em outro livro, o de número 38, Movimento da Fé - 
Discernimento Bíblico Ainda é Necessário, que não faz parte do currículo deste curso. 

Mas o que pretendemos apresentar aqui é o Norte. A direção que você deve tomar. A apresentação do 
Caminho verdadeiro para que você não faça escolhas erradas pelo caminho. 

 

8.2. Deus – A verdadeira Teologia e o verdadeiro Avivamento 
Seleção de textos de Caio Fábio do livro Avivamento Total, que recomendo a todo líder cristão, ao menos uma leitura anual. 

 
Não há necessidade de muita Teologia sobre Deus, porque a percepção da Santidade e do 

caráter de Deus é autoexplicativa. Quando você percebe que Ele é Santo, que o caráter dEle é 
justo, que Ele está sentado no Trono, reinando, você não precisa de Teologia. 

Mas vejo teólogos que sabem muito sobre Deus usando o nome de Deus para rechear anedotas 
picantes e sujas. Em contraste, vejo velhinhas que sabem muito pouco sobre Deus, com coque na 
cabeça preso por grampos, que se ajoelham às 4 horas da manhã, e não sabem nada da teologia 
da soberania de Deus, ou da teologia da libertação ou da teologia da prosperidade. Se ouvirem 
falar de Calvino vão pensar que é um tipo diferente de pepino ou vegetal ou coisa do gênero, mas 
que temem e tremem diante do Senhor, e não abrem a boca para infamar o Santo nome. Pessoas 
assim sabem pouco sobre Deus, todavia conhecem Deus em profundidade, ainda que nem sempre 
sejam capazes de explicar o que sabem. 

 
Não consigo entender doutrinas, teologias, avivamentos, que apenas enchem os nossos 

templos, nos fazem plantar bananeira e chorar de cabeça para baixo, mudar de vestimenta para 
uma roupa mais austera, “encaretar” o penteado, abandonar a maquiagem como sendo maligna, 
enquanto o mundo continua perdido do lado de fora. Os vizinhos perdidos do lado de fora, às vezes 
filhos perdidos do lado de fora, e nós ficamos tão santos, tão santos, que não erguemos a voz para 
testificar de Deus para mais ninguém. Dá para entender por que não canso de citar que a igreja é 
um hospital, não um museu de santos? 

 

Avivamento verdadeiro 

Avivamentos, doutrinas e teologias, que operam milagres, criam atmosferas alegres, expulsam 
demônios e demonstram o poder – coisas nas quais eu creio e pratico -, mas que não implicam 
salvação dos perdidos, não são avivamentos, de acordo com o trono de Deus e a Palavra de Deus. 
São avivamentos “A La Samaria”. 

Lembra-se do que aconteceu em Samaria? (Atos 8). Antes de Pedro e João chegarem lá, o fogo 
estava caindo sobre todo mundo. Filipe passou e foi um festival de cura divina, um negócio 
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maravilhoso, todo mundo feliz, liberto de forças espirituais hostis. Mas ninguém tinha sido selado, 
marcado e salvo pelo Espírito Santo. Uma coisa é expulsar demônios, outra é encher do Espírito. 

 

Igreja = Casa de Massagem Espiritual? 
Precisamos tomar cuidado para não tornar a igreja numa casa de “massagem espiritual”, onde 

há prazer, alegria e entusiasmo, mas não arrependimento, cruz, contrição, tremor e temor. Se nos 
nossos avivamentos não houver o lugar do “choque” diante das forças que procedem do Trono, 
então ainda não temos Avivamento, temos alisamento. 

As verdadeiras pessoas que conspiram com Deus, derrubam impérios, acabam com muralhas, e 
viram a Terra ao contrário, são os que oram no anonimato de suas casas, com a porta cerrada 
sobre si, e que vivem em santidade. Quem tem o verdadeiro poder da revolução nas mãos são os 
santos e as santas anônimas. Eles são os grandes guerrilheiros da guerrilha de Deus na história. 

Minha convicção é que, quando aquele dia chegar, eu vou estar sentado lá no fim do auditório 
celestial e essas velhinhas de cara engelhada vão estar próximas do Trono. Sim, elas estarão mais 
próximas do lugar do poder do que a maioria dos grandes figurões da história cristã. As pessoas 
mais responsáveis pelos grandes atos de juízo e intervenção de Deus na história são tais seres sem 
voz, sem nome, sem vez, sem cargo, sem importância alguma aos olhos dos homens. 

É nas suas orações que sobem para diante do Trono, que a grande estratégia revolucionária se 
encontra. Política tem a sua importância. Falar no ouvido dos que têm influência é importante. 
Aconselhar aos que decidem é importante. Manifestar-se profeticamente na sociedade é 
importante. Não estou negando a importância de nenhuma dessas coisas, mas o que estou dizendo 
é: pelo amor de Deus, nunca inverta as prioridades. Se os relâmpagos, as vozes, os trovões, os 
terremotos sacodem a terra é porque anônimos conspiram com o Todo Poderoso em oração. 

São estes anônimos que fabricam no silêncio de seus quartos, algo mais poderoso do que a 
Bomba Atômica. Eles “fabricam” a Bomba “O”, a bomba de oração. O resultado da fumaça e 
incenso que sobe à presença de Deus. 

Com certeza, o avivamento que às vezes alguma geração experimenta na história é o acúmulo 
das orações que uma geração que já morreu levantou diante de Deus. 

O avivamento e a verdadeira doutrina têm a voz de Deus. Às vezes há avivamentos no nosso 
meio, que só tem voz de homem... É uma gritaria tão terrível que não se ouve nem Deus falar: 
todo mundo grita e Deus não fala... O interessante é que os grandes Avivamentos da Bíblia quase 
sempre acontecem em profundo silêncio. A voz de Deus é tão mais poderosa, quanto mais baixo 
Ele fala. É por isto que Elias não ouviu a voz de Deus, nem no vento que fendia a rocha, nem no 
fogo, nem no terremoto, mas na brisa. Primeiro a terra treme, e as rochas são despedaçadas. 
Depois as almas humanas se aquietam... e aí Deus fala. 

Hoje em dia, prega-se muito sobre o sopro santo e poderoso – cai todo mundo! Mas não se 
prega sobre uma vida de quebrantamento e santidade diante de Deus. Prega-se muito sobre a 
palavra da fé, a confissão positiva, a prosperidade instantânea. Mas se prega cada vez menos 
sobre o Deus Santo e a vida de Santidade à qual Ele nos convida a viver. 

Quando nos esquecemos do compromisso com a Santidade, podemos colocar no lugar: A 
Teologia do Poder, da Prosperidade, da Queda, do Sopro, da Pulação, da Alegria, seja lá o que for, 
mas só vamos estar descendo ladeira abaixo. Sabe por quê? Porque só há povo de Deus se esse 
povo for propriedade exclusiva de Deus, zeloso de boas obras e santo. 

 

8.3. Teologia Natural e Teologia Revelada 
Muitas teologias nascem da Teologia Natural. 
A teologia natural é a tentativa de obter o entendimento de Deus e do seu relacionamento com o 

universo por meio da reflexão racional, sem apelar à revelação especial tal como a autorrevelação de Deus 
em Cristo e nas Escrituras. 

Você pensa, medita, observa a natureza, avalia, constata, e cria a lei, e chama de Teologia XYZ. 
Deus é o Ser eterno, imutável, soberano, santo, pessoal, criador do universo.  
Ele tem tudo sob seu controle e desde a eternidade planejou por meio de seus eternos decretos.  
A teologia natural trata da existência e dos atributos de Deus a partir de fontes comuns a todos os 

seres humanos (criação, raciocínio lógico, etc.), ao passo que a teologia revelada trata de verdades 
específicas discernidas nas Escrituras.  

A teologia natural requer somente a razão, enquanto a teologia revelada também requer fé e a 
iluminação do Espírito. 

A teologia natural pode ser usada apologeticamente para provar a existência de Deus.  
Ela também fornece apoio à teologia revelada.  
Se as conclusões da teologia natural são aceitas, então também é “razoável” aceitar a verdade teologia 

revelada. Assim, a teologia natural tem um propósito evangelístico. 
Mas a teologia natural carece de base bíblica, e por isto perigosa. 
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Creio, todavia, que mais e mais o conhecimento humano, as experiências científicas, a ciência, está 
sendo sistematizada, estudada, e tornada disponível num único lugar, de fácil acesso: a internet. 

Isto tem feito que uma pessoa comum, nos seus poucos anos de vida útil, ter condições de aprender e 
criar conceitos e experiências que no passado demoravam mais 2 a 3 gerações para se conseguir. 

Isto deve levar a um conhecimento sobre Deus, sobre as leis universais por Ele criadas, e sobre seus 
métodos e criaturas, a um patamar nunca antes alcançado. 

Aliado às revelações espirituais (teologia revelada) que mais e mais homens e mulheres de Deus tem 
experimentado, teremos condições de num futuro bem próximo, encontrar o lugar físico de Deus. Encontrar 
os céus, o trono de Deus e encontrar Deus, de maneira física, científica ou espiritual, ou ambas, quem sabe. 

 
Por isto não descarto nenhuma Teologia. 
Catalogo-as e as estudo, retirando de cada uma o melhor. 
E gostaria de passar para você esta necessidade. 
 

Concepções Acerca da Revelação Geral (Teologia Revelada) 
Tomás de Aquino é um defensor da teologia natural, que afirma ser possível obter um conhecimento 

verdadeiro de Deus a partir da natureza, da história e da personalidade humana, à parte da Bíblia. 
 
O Salmo 19 pode ser interpretado no sentido de que não há linguagem ou palavras cuja voz não seja 

ouvida. Os versículos 7 a 14 mostram como a lei vai além da revelação do cosmos. 
Romanos 1:18-32 enfatiza a revelação de Deus na natureza.  
Romanos 2:14-16 enfatiza a revelação geral na personalidade humana.  
Paulo argumenta em 1:18 que as pessoas têm a verdade, mas a suprimem por causa da sua injustiça. 
Os ímpios ficam sem desculpa porque Deus mostrou por meio da criação o que pode ser conhecido 

sobre ele.  
Romanos 2 observa que o judeu deixa de fazer o que a lei e que o gentio sabe o suficiente para ficar 

responsabilizado diante de Deus. 
Atos 14:15-17 observa que as pessoas devem voltar-se para o Deus vivo, que fez os céus e a Terra. 
Embora Deus tenha permitido que as nações andem nos seus próprios caminhos, ele deixou um 

testemunho na história e na natureza. 
Atos 17:22-31 registra a proclamação de Paulo aos atenienses sobre o Deus desconhecido como sendo 

o mesmo Deus que ele conhecia pela revelação especial. Eles haviam discernido esse Deus desconhecido 
sem nenhuma revelação especial. O versículo admite que até mesmo um poeta pagão, sem revelação 
especial, pode alcançar a verdade espiritual, ainda que não a salvação. 

 

8.4. Conclusão 
Estão entendendo onde quero chegar? 
Gostaria em primeiro lugar que vocês adquirissem o gosto por estudar Teologias e reter delas o que é 

bom. 
Em segundo lugar, busque observar a natureza, as pessoas... para que encontre razões para tudo. 
Em terceiro lugar, busque Deus em oração, meditação e súplica, e que Ele explique mais versículos 

Bíblicos para você, e que explique tudo o que está a sua volta.  
Estarei aqui para tentar ajudar a explicar o que Deus tem preparado para você! 
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Unção com Óleo 
 
 
 

Êx 30:25 E disto farás o azeite da santa 
unção, o perfume composto segundo a obra 

do perfumista: este será o azeite da santa 
unção. 

Êx 30:31 E falarás aos filhos de Israel, 
dizendo: Este me será o azeite da santa 

unção nas vossas gerações. 
Tg 5:14: Está alguém entre vós doente? 
Chame os presbíteros da igreja, e orem 

sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do 
Senhor; 
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9. Unção com Óleo 

9.0. Introdução 
Vamos passar as duas posições sobre unção com óleo. 
A primeira, quem é contra. Neste caso, apresentamos a posição do Pr. Eduardo Dantas. 6 
Veja o que está descrito no link abaixo. Apresento aqui a conclusão: 
 

Gostaria de resumir topicamente o que foi falado acima para favorecer a compreensão: 
 

Podemos observar nas Escrituras dois usos para o termo ungir: o corriqueiro e o religioso. 
 

1) Sentido religioso: 
– No Velho Testamento, temos a simbologia da unção de reis, sacerdotes e profetas e do 

templo. 
 

– No Novo Testamento, esta simbologia foi cumprida em Cristo de duas formas: 
a) Ele foi ungido nosso Rei-Profeta-Sacerdote com o Espírito e com virtude por Deus Pai. 
b) Nós fomos ungidos por Deus com o Espírito como reis e sacerdotes, capacitando-nos para a 

vida cristã; e nos tornamos templos de Deus, através de Seu Espírito. 
 

–  Portanto, não devemos tomar o lugar de Deus e ungir ou consagrar a alguém ao ministério 
ou como simbologia do batismo do Espírito Santo. 

 

– Nem devemos consagrar aquilo que Deus já separou para si mesmo. Tudo quanto é nosso já é 
dele e igualmente, já nos comprometemos quando nos convertemos a usar tal para glória de Deus. 

 

2) Sentido corriqueiro: 
– Nos dois testamentos vemos o óleo sendo usado com intuito medicinal, estético e funerário. 
– É neste sentido que Tiago e Marcos nos recomenda ungir as pessoas, ou seja, cuidar de suas 

doenças. Atualmente, seria o mesmo que dar algum remédio ao doente. 
– Portanto, não devemos ungir o doente esperando que essa unção o cure, mas devemos 

medicá-lo e orar a Deus pela cura com fé, confiando não em óleos e remédios ou em nossa 
capacidade, mas na capacidade e no poder de Deus. 

 

Adendo 1: “Não toqueis nos meu ungidos” 
 

Diante do que foi exposto acima, gostaria que você reconsiderasse os versículos de Salmo 
105:15 e 1 Crônicas 16:22 que dizem “Não toqueis os meus ungidos”.  

Gostaria de fazer três observações: 
1) Os versículos são verdadeiros. Deus nos alerta contra quem toca em Seus ungidos. Não o 

despreze porque alguns tem abusado dele. 
 

2) Cristo é O Ungido de Deus. Portanto a primeira aplicação do versículo é: “na verdade o Filho 
do homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do homem 
é traído [cuspido, batido, entregue, crucificado]! Bom seria para o tal homem não haver 
nascido.” (Marcos 14:21). 

 

3) Todo cristão (e não só alguns seletos) é ungido de Deus (1 João 2:20,27), portanto ai 
daqueles que martirizam, abusam ou zombam de cristãos. Estes iram clamar “até quando, ó 
verdadeiro e santo Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a 
terra?” (Apocalipse 6:10) e Deus em seu devido tempo certamente responderá. 

 

Sendo assim, não fale mal do seu irmão e também não tema denunciar falsos profetas que 
usam aqueles versículos para defenderem seu pecado. 

 

 
6 Dantas, Eduardo. Estudo Bíblico – Óleo de Unção. Acessado em 21 de Maio de 2011.  
Veja em: https://voltemosaoevangelho.com/blog/2011/05/devemos-ungir-com-oleo/  
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E a parte favorável à Unção com óleo: 
 

Retirado do Livro Unção com Óleo (Editora Herr) do Rev. Osmar Vieira de Lima 

9.1. Por que Devemos Ungir com Óleo? 
 Algumas denominações, se bem que bem menos denominações que há 10 ou 20 

anos atrás, tem resistência quanto a ungir as pessoas com óleo com vistas a 
abençoar, curar ou libertar. 

Alegam que isto é mandamento do Antigo Testamento e que não vale agora para 
nós. 

 

Este capítulo vem desmistificar isto, através de um estudo sério do assunto. 
 

9.2. O Plano de Saúde Divino 
Êx 15:26: ... Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é 

reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos 
os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre 
os egípcios; porque eu sou o Senhor que te sara. 

 

Este versículo ajuda a confirmar aquilo que falamos antes, dos três tipos de doenças. Aqui praticamente 
está apresentando ao mundo a existência da Doença Espiritual. Relembrando: 

 

 Doença Natural ou 
Física 

Doença Psicológica ou 
Mental

Doença Sobrenatural 
ou Espiritual 

A doença é gerada no Corpo Alma Espírito
Exemplos Cortes, Quebraduras, 

doenças viróticas ou 
bacterianas, câncer por 
ingestão de venenos...

Doença Mental, 
depressão profunda, 
câncer por culpa... 

Possessão demoníaca, 
algumas neuroses e 
paranóias... 

 

Digamos, só por 1 minuto, que os contrários estão certos, e que unção com óleo não tem nenhuma 
propriedade medicinal comprovada, no máximo uma propriedade por indução, pela fé. 

 

Opa!! Mas existe doença espiritual. Como curar? Com remédios da farmácia?  
 

Pronto! Já se justifica a unção com óleo para a cura pelo menos deste tipo de doença. 
 

Mas não é só para as doenças espirituais que o óleo de aplica. 
 

Moisés foi educado em toda ciência dos egípcios (At 7:22) 
Portanto tinha formação de médico e conhecia o “Papiro Ebers”, um livro médico escrito no Egito por 

volta de 1552 A.C. (Moisés e milhares de israelitas conheciam e usavam). 
 

Alguns exemplos de cosméticos (tradução do original do “Papiro Ebers”) 
 Cabelo Branco: sangue de bezerro preto cozido em gordura de cascavel (para ungir). 
 Queda de cabelo: gordura de cavalo, hipopótamo, crocodilo, gato, cobra e cabrito montês (para 

ungir). 
 Para Fortalecer: dente de burro esmagado no mel. 
 Para tirar farpas: sangue de vermes e esterco de asno (tétano). 

 

Outras Drogas (remédios) 
 Sangue de lagarto: dentes de porco - cascos de asno e excreção de animais e humanos. 

 

Se você está espantado com os produtos usados, experimente ler a bula dos remédios que você dá para 
seu filho, e verá que em alguns casos é bem pior. Veja os efeitos colaterais, muitos causam sérios danos à 
saúde. 
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9.3. Planejamento Sanitário há 3500 anos atrás 
1. Enfermidades Contagiosas - Século XIV 

Lepra e peste negra 
Morte de uma para cada 4 pessoas infectadas. Morreram 60 milhões neste século. 

 
ATÉ QUE: 

As nações européias usaram os princípios bíblicos! 
ISOLAMENTO 

 
Solução Bíblica 

Por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo; imundo é; habitará só; a sua habitação será 
fora do arraial. 

 
 

2. Doenças Intestinais - Séc. XVIII 

Cólera, desinteria, febre tifóide 
Doenças transmitidas principalmente por moscas procriadas na sujeira (esgoto a céu aberto). 
 

Solução Bíblica 
Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. 

Entre os teus utensílios terás uma pá; e quando te assentares lá fora, então com ela cavarás e, virando-
te, cobrirás o teu excremento; 

 
Resolvendo o problema da causa: DESOBEDIÊNCIA. 

Para solucionar o efeito: DOENÇA. 
 

3. Infecção Hospitalar – Séc. XVIII 
Índice de mortalidade de Gestantes no hospital Allgemeine Kran ken Haus, em 1840 em cada 6 

gestantes morria uma. 
Dr. Ignaz Semmelweis do hospital acima tentou instituir a lavagem das mãos. 
(Obviamente para evitar o contágio após examinar o corpo de uma paciente em óbito). 
 

Solução Bíblica 
Nm 19: 19: ... e o que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará em água, e a tarde será 

limpo. 
 
Imagine quantos séculos de sofrimento até ouvir a Deus. 
 

4. Câncer Uterino – Séc. XIX 
De todos os casos de câncer feminino, 25 % é no útero. 
Através de pesquisa, de 1900 até 1949, Dr. Hiran Wineberg do hospital Monte Sinai, e Dra. Ira Kaplan do 

hospital Bellevue ambos de Nova York, e Clínica Mayo (especializada em casos de câncer) 
Verificaram que nenhuma mulher judia teve câncer uterino neste período. 
 
Foram procurar o rabino e questionaram a respeito. Ele informou que “pai Abraão” recebeu de Deus um 

Plano de Saúde que consta informações para a solução do problema. 
 

Solução Bíblica 
Gn 17:10-12: Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois 

de ti: todo varão dentre vós será circuncidado. Circuncidar-vos-eis na carne do prepúcio; e isto 
será por sinal de pacto entre mim e vós. À idade de oito dias, todo varão dentre vós será 

circuncidado, por todas as vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por 
dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua linhagem. 
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Este procedimento [de circuncisão do excesso do prepúcio] evita o acúmulo de bactérias, que 

transmitidas no ato sexual, causam o câncer uterino. 
 

Por que no 8o dia? 
Este foi o próximo espanto dos médicos. 
As pesquisas descobriram que os agentes coagulantes: Vitamina K e protrombina, elevam-se do nível 

normal no oitavo dia (maravilhosa provisão divina), facilitando a coagulação (cicatrização) após a 
microcirurgia da circuncisão. 

 

9.4. Está alguém entre vós doente? 
 

Vai procurar a benzedeira? 
Vai procurar o farmacêutico? 
Vai tomar garrafadas? 
Vai procurar o pai de santo? 
 
 
A Bíblia diz: 

Tiago 5:14: ... Chame os presbíteros [obreiros auxiliares] 
da igreja, e estes orem sobre ele, ungido-o com óleo em 
nome do Senhor... 

 
 
Você pode inventar mais alguma alternativa, mas prefiro a Palavra 

de Deus. 
 
 

9.5. O que é a Cura Divina 
 A cura Divina é o poder direto do Senhor Jesus Cristo (não é o poder da mente sobre a matéria). 

Atos 4:29-30 
 A Cura Divina é a resposta direta a oração da fé. Tiago 5:14-15. 
 Jesus Cristo, o Médico do corpo, nunca mudou. Hebreus 13:8. Tiago 1:17. Malaquias 3:6. 
 Jesus Cristo, o Médico, é o auxílio nas tribulações. Salmo 46:1. Romanos 8:11. 
 O Espírito Santo vivifica o corpo, como a alma e o espírito. Romanos 8:11. 
 

9.6. Quebrando Maldições 
Gálatas 3:13 dá-nos outra prova da cura vicária, declarando que Cristo redimiu o homem da maldição da 

lei. 
A maldição da lei consistia nas calamidades e nos juízos que viriam sobre aqueles que não observassem 

e guardassem as leis dadas por Deus no Monte Sinai. Que a enfermidade é uma parte da maldição da lei é 
evidente pelas palavras de Moisés em Dt 28:15-28. 

Entre as numerosas maldições pronunciadas sobre aqueles que quebraram a lei, acham-se as seguintes 
enfermidades conhecidas por muitos. 

 
1. Tuberculose 
2. Febre 
3. Inflamações (várias) 
4. Calor intenso 
5. Lepra 
6. Hemorróidas 

7. Úlceras 
8. Sarna e coceira 
9. Loucura 
10. Cegueira 
11. Nervosismo 
12. Pestilência
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9.7. Você pode ser usado 
 Jo 14:12: Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu 

faço, e as fará maiores do que estas; porque eu vou para o Pai; 
 

 Mc 11:22-24: Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor, no dia do juízo, do que 
para vós. 

 E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu? até o Hades descerás; porque, se em Sodoma se 
tivessem operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. 

 Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. 
 

 Jo 15:7: Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que 
quiserdes, e vos será feito. 
 

 Jo 16:23-25: Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo que tudo quanto 
pedirdes ao Pai, ele vo-lo concederá em meu nome. 

 Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. 
 Disse-vos estas coisas por figuras; chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por figuras, mas 

abertamente vos falarei acerca do Pai. 
 

 Lc 11:8-10: digo-vos que, ainda que se levante para lhos dar por ser seu amigo, todavia, por causa da 
sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. 

 Pelo que eu vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; pois todo o que 
pede, recebe; e quem busca acha; e ao que bate, abrir-se-lhe-á. 
 

 Jo 14:13-14: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 
Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. 
 

9.8. U n g i r 
Derramar óleo sobre a cabeça, ou aplicá-lo a qualquer pessoa ou coisa. 

- Ungiam-se os enfermos. Is 1:6; Lc 10:34. 
- Ungiam-se para adorar a Deus. 2 Sm 12:20. 
- Ungiam-se para jejuar. Mt 6:17. 
- Ungir a cabeça com óleo era ato de cortesia para com os hóspedes e visitantes. Lc 7:46. 
- O profeta Elias ungiu a Eliseu. 1 Rs 19:16. 
- Arão e seus sucessores de sacerdócio, foram ungidos com óleo santo. Ex 28:41; 29:7. 
- Também os reis, como Saul: 1 Sm 9:16; 10:1, e Davi: 1 Sm 16:1,12-13, além de outros. 
- Os utensílios do altar e do tabernáculo eram ungidos. Ex 29:36; 30:26; 40:9,11. 

 

ATENÇÃO: Os cristãos não devem confiar nestes meios naturais em si mesmos, mas em Deus, que opera 
por eles e os torna eficazes: Tg 5:14-15. 

 

É Deus que dá grandeza à unção com óleo. 
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Deus Opera de Diversas Formas 
Os dons de cura podem ser operados das mais variadas formas possíveis, pois o Espírito Santo tem 
liberdade de agir, não ficando sujeito a nenhum modelo final e inviolável. Senão vejamos:  

a - Os dons de cura podem ser operados por meio de um toque das mãos. Mc 16:18. 
 
b - Somente ao passar, a sombra do apóstolo Pedro, sob a poderosa unção divina, libertava as 

pessoas de suas enfermidades. At 5:15. 
 
c - Também por meio de panos e aventais que estavam em contato com os possuídos dos dons 

de cura, as pessoas eram curadas. 
 Com o apóstolo Paulo, por exemplo, At 19:12. 
 
d - Deus opera inda por meio do ungir com óleo. Tg 5:14. Nesta passagem os obreiros auxiliares 

são as pessoas que ungem com óleo os enfermos, e eles são curados através da fé. 
 

Talvez você esteja se perguntando 
 Quando não há anciãos presentes, nem azeite, quando não há crentes para impor as mãos, nem 
familiares, nem toque, nem Palavra, será suficiente a oração do próprio enfermo para mover o coração de 
Deus e da libertação? 
 A resposta sem sombra de dúvida é: SIM. 
 
 Ele conhece as circunstâncias que se apresentam em cada caso e nos dá segurança de Sua 
promessa: 
 

“Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo que 
quiserdes e vos será feito”. João 15:7 

 
 Todavia a oração com a unção com óleo, assim com o ato de oração sobre um documento ou 
chave, ou a oração com imposição de mãos, é um acessório ao crente, para que o ato em si auxilie também 
na operação da fé. 
 

Azeite Tinha Várias Aplicações 
- Para iluminar, em lâmpadas.  .............................................................................................. Ex 25:6; Mt 25:3 
- O santuário era continuamente iluminado, e para isto se usava o azeite mais puro. ........ Ex 27:20 
- Servia para fins culinários. 1 Cr 12: 40. 
- Empregava-se no fabrico de pão. ....................................................................................... 1 Rs 17:12 
- Sobre as oblações de flor de farinha. .................................................................................. Lv 2:1,4-7 
- Também o aplicavam no tratamento das feridas para alívio do paciente. .......................... Is 1:6; Mc 6:13. 
- No caso do bom samaritano, o azeite misturado com vinho, servia de alívio às dores produzidas pelas 
contusões. ............................................................................................................................. Lc 10: 34 
- Servia o azeite de cosmético para ungir o corpo, especialmente depois do banho, e para amaciar o cabelo. 
 ............................................................................................................................................... Sl 23:5; 104:15. 
 

9.9. ÓLEO PERFUMADO 
 Os sumos sacerdotes eram consagrados com óleos associados a custosos perfumes, assim como o 
tabernáculo, a arca, o tanque e as suas bases, o altar e o candeeiro. Êx 30:22-33. 
 
JESUS FOI UNGIDO COM ÓLEO PERFUMADO 
 - Nardo...... - Marcos 14:3-5. 
 - Mirra........ - João 19:39... 
 
DEVEMOS SIM USAR ESSÊNCIAS BÍBLICAS PARA ABENÇOAR O POVO E OS ENSINANDO A USAR 
PARA CONSAGRAR SEUS OBJETOS, CASA, CARRO, E UNGIR PARA QUE A CURA SEJA EFETUADA 
EM NOME DO SENHOR JESUS CRISTO. 

Tiago 5:14-15 
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1. M I R R A 
 Nome de uma substância aromática, que em hebreu se chama mor, e em 
grego smyrna. 

- Este aroma se ajuntava ao óleo com que se ungiu Arão e seus 
sucessores. Êx 30:23. 

- Servia também para perfumar as vestes e os leitos. Sl 45:8; Pv 7:17; 
Ct 3:6. 

- Com óleo de mirra se purificavam as damas na Pérsia. Et 2:12. 
- Os magos, vindos do oriente ofereceram mirra ao infante Jesus. 

Mateus 2:11. 
- Quando Jesus estava na cruz, ofereceram vinho misturado com mirra. 

Marcos 15:23. 
- A mirra entrou na composição das especiarias destinadas a ungir o 

corpo de Jesus. João 19:39. 
- A árvore que a produz, cresce na Arábia, e denomina-se 

Balsamodendron myrrha, é árvore baixa, de casca e madeira 
aromática. Tem galhos curtos e espinhosos, e folhas trifoliadas. 
Produz umas frutas semelhantes à ameixa. Cresce na Arábia Félix, 
aonde a vão buscar os negociantes. 

 

2. B Á L S A M O 
 - Tradução da palavra hebraica Seri, lobo, produto vegetal obtido 

especialmente em Gileade, Gn 37:25; Jr 8:22; 46:11, e explorado da 
Palestina, Gn 37:25; Ez 27:17. 

- Usava-se para curar feridas. Jr 51:8. 
- Na Versão Brasileira, a palavra hebraica Seri, é traduzida por 

mastique, Pistacia lentiscus, árvore frondosa e sempre verde, de 
cerca de quatro metros de altura, natural da Palestina. 

  

 A sua resina aromática queimava-se como incenso, e dissolvida em 
água, fornecia uma loção agradável. O óleo produzido pela casca, pelas 
folhas e pelas bagas, servia para fins medicinais. 

 

3. A C Á C I A 
 - Designação comum às espécies do gênero Acácia, da família das leguminosas, das quais a mais 

estimada como ornamental é a Acacia cultriformis, conhecida por esponjinha, cujos glomérulos são 
amarelos e perfumados. Is 41:19. 

 

- Cresce no vale do Jordão, desde o mar de Galiléia 
até ao mar Morto. 

 

- Havia muitas destas árvores no deserto do Sinai, 
das quais se tirou a madeira para a construção do 
tabernáculo, para a arca do testemunho, os altares 
com os varais, a mesa dos pães da proposição, as 
tábuas da tenda, os barrotes e as colunas. Ex 
25:5,10,13,23; 26:15,26,32; 27:1,6; 30:1,5. 

 

4. R O S A 
- Tradução do vocábulo hebraico Habasseleth. 

 

- Eu sou a rosa de Sarom... Ct 2:1 
 

- Tradução na Bíblia da Versão Brasileira e por diversos 
doutores judaicos da Idade Média. Is 35:1 

 

- Nas passagens acima citadas, a versão de João Ferreira de 
Almeida diz rosa. 

 

- A legítima rosa é natural da Média e da Pérsia, de onde foi 
transplantada para as terras do Mediterrâneo. Dá-se muito bem nas montanhas da Palestina.  
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5. C A N E L A 
- Árvore da família das lauráceas, originária de Sri Lanka (Cinnamomum 

zeylanicum).  
- Sua casca, odorífera, se usa como especiaria. Outros termos: Caneleira, 

caneleiro, pau-canela. 
- Óleo e essência obtido com a trituração da casca dessa árvore. 
- Também toma das principais especiarias, da mais pura mirra quinhentos 

siclos, de canela aromática a metade, a saber, duzentos e cinquenta 
siclos, de cálamo aromático duzentos e cinquenta siclos. Êxodo 30:23. 

 

6. N A R D O 
- Planta aromática, que em hebreu se chama nerd, Ct 4:13,14, da qual 

se extrai um bálsamo precioso. Mc 14:3. 
 

- O vegetal é o Nardostachys jatamansi, planta da família das 
Valerianas, que tem raízes odoríferas e que se encontra nas 
montanhas do Himalaia entre 3300 a 5200 m de altitude. 

 

- Os indus serviam-se dela na medicina e perfumaria, vindo a ser um 
importante artigo de comércio em tempos remotos. 

 

- Por causa da longa distância, havia demora considerável em 
transportar o nardo da Índia para a Palestina, e por isso o fazia 
precioso. 

 

- A redoma de alabastro cheia de bálsamo feito de espigas de nardo, 
derramado sobre a cabeça de Jesus, valia 300 denários (aprox. U$ 
50,00). Mc 14:3-5. 

 

7. A L O É S 
 - Este nome não se refere à planta do gênero Aloe, pertencente à 

ordem Liliacea, planta suculenta que fornece um óleo amargo e de 
efeito purgativo. 

- Parece ser a Agallocha conhecida em vários dialetos indianos, 
pelo nome de agar e agaru. 

- Cresce no Silhete e em Tenasserim da Península oriental. É 
árvore grande, de folhas lanceoladas alternadas. 

- O valor principal do aloés mencionado nas Escrituras, consiste 
evidentemente na sua fragrância. Sl 45:8, Pv 7:17; Ct 4:14. 

- A madeira contém resina e um óleo essencial. Há referência a esta 
árvore em Nm 24:6. 

- O aloés referido em Jo 19:39, é uma espécie de perfume com o 
qual Nicodemos foi embalsamar o corpo de Jesus.  

 
 

9.10. A Unção que Quebra o Jugo 
E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço; e o 

jugo será quebrado por causa da unção. Is 10:27. 
 

Jugo: barra de madeira com duas curvaturas na parte inferior destinadas a receber os pescoços dos 
bois, empregados em puxar os carros ou os arados no campo. Nm 19:2. 

 

Dois bois, unidos à mesma canga, fazem uma junta. 1 Rs 19:19. 
 

Por analogia, chamam-se jugo às obrigações pesadas impostas sobre alguém: 1 Rs 12:4; Mt 11:30; At 
15:10. 

 

ORAMOS E UNGIMOS COM ÓLEO PARA ABENÇOAR E REPREENDER TODA FORÇA DO MAL QUE 
ESTÁ ALGEMANDO O POVO E TORNÁ-LOS LIVRES PARA SERVIREM A DEUS EM  

NOME DO SENHOR JESUS CRISTO. 
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9.11. Unção para Cura Divina 
- A Bíblia não define o local do corpo onde devemos ungir o enfermo. Tiago 5:14-15 
- O local mais comum é a testa. 
- Todavia o óleo poderá ser passado na parte afetada, na parte doente, na ferida. 
- O local pode ser um tanto íntimo ou estranho. Nestes locais, se o paciente quer mesmo a unção no 

local doente, aconselhamos a unção das mãos do paciente para então que ele mesmo possa ungir-
se. 

- Porém a unção na testa é suficiente. Veja Salmo 23:5. 
 

O USO DO ÓLEO 

Deve ser usado com reverência 
- Pois quando empregado em atos religiosos, é chamado de óleo santo. Sl 89:20. 

 

Não deve ser usado para se perfumar 
- Deus já havia feito essa exigência de consagrar este óleo para uso em atos de fé, e não usá-lo para 

perfumar-se. Êxodo 30:32,38. 
 
 

9.12. O Óleo e seus Símbolos 
O azeite construía um dos principais produtos da Palestina, que, juntamente com o vinho, fazia parte da 

riqueza agrícola, Nm 18: 12; Ne 10: 39; 13: 5 etc. 
 
O azeite tinha várias aplicações, todas associadas a Jesus e à Obra que o Espírito Santo fez quando Ele 

estava na Terra e faz ainda hoje: 
Lc 4:18-19: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas 

novas aos pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista 
aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. 

 

Aplicações do Azeite (Óleo) 
1. Servia para alumiar, posto em lâmpadas com torcidas, Ex 25: 6; Mt 25: 3; servia para o serviço do 

santuário que era continuamente iluminado, e para este fim se usava o azeite mais puro, Ex 27: 20; 
- Jesus é a Luz do Mundo: Jo 1: 4, 1: 9, 8:12, 12:35, 12:36, 12:46. 
 
2. Servia para fins culinários, 1 Cr 12: 40; Ez 16: 13; empregava-se no fabrico de pão, 1 Rs 17: 12; 
- João 6:35: “Declarou-lhes Jesus. Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim, de modo algum terá 

fome, e quem crê em mim jamais terá sede.” 
 
3. Também o aplicavam no tratamento das feridas para alívio do padecente, Is 1: 6; Mc 6: 13. 
- Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías 53: 4 
 
4. No caso do bom samaritano, o azeite misturado com vinho, servia de alívio às dores produzidas pelas 

contusões, Lc 10: 34. 
- Jesus tomou sobre si todas as nossas dores. Isaías 53:4. 
 
5. Servia o azeite de cosmético para ungir o corpo, especialmente depois do banho, e para amaciar o 

cabelo, Sl 23: 5; 104: 15; 2 Sm 14:2. 
- O pastor põe óleo nas feridas que as ovelhas recebem dos espinhos e dos pedregulhos: o Hospedeiro 

oriental põe óleo perfumado na cabeça dos hóspedes. Assim o Senhor Jesus alivia e consola. Nota da 
Bíblia Vida Nova Sl 23:5. 

 
6. Os reis eram ungidos com óleos, 1 Sm 10: 1; 16: 1; 1 Rs 1: 39; 2 Rs 9: 1, 6, e quando empregado em 

atos religiosos, chamava-se óleo santo, Sl 89: 20. Os sumos sacerdotes eram consagrados com óleos 
associados a custosos perfumes, e bem assim o tabernáculo, a arca, o tanque e as suas bases, o altar e o 
candeeiro, Ex 30: 22-33. 

- Jesus foi ungido com óleo finíssimo, e, portanto, este ato simboliza o auge de seu sepultamento (Jo 
11:50) e também que Ele é o Rei Ungido que veio resgatar espiritualmente os judeus. Mc 14:3-9, Mt 26:6-
13; Jo 12:1-8 



Curso de Teologia Ministerial - CTM      Doutrinas Polêmicas - Comentando à Luz da Bíblia  

Curso de Teologia Ministerial ‐ www.teologiapelainternet.com.br   83 

 

O Óleo deve ser usado com fé 
- Nosso relacionamento com Deus tem base na fé (Hebreus 10:38) e a unção com óleo só vai funcionar 

quando for feita com a oração da fé em nome do Senhor Jesus. Tiago 5:14-15. 
- A resposta deve ser determinada pelos fatos contextuais e pela probabilidade moral.  

 

Observações Importantes 
Nossa vida deve estar baseada em atos bíblicos. Mas não somente neles, que podem por si só nos 

trazer apenas o benefício ali proposto. 
O ideal é frequentar os cultos, escola bíblica, reuniões de oração procurando conhecer e por em prática 

TODO o ensino da palavra. 
Só assim vamos desfrutar das bênçãos que o Senhor têm para nós e nossa família. 

 
NOTA: As figuras de plantas usadas neste livro não são originais, mas apenas simbólicas. 

 

9.13. Unção com Óleo - Resumo 
Os dons de cura podem ser operados das mais variadas formas possíveis, pois o Espírito Santo tem 

liberdade de agir, não ficando sujeito a nenhum modelo invariável. Senão vejamos: 
 
a. Os dons de cura podem ser operados por meio de 

um toque ou de uma palavra. Sl 107:20. Mt 8:8. 
 
b. No ministério de Pedro as pessoas eram curadas 

sem o toque e sem a palavra. Somente ao passar, 
a sombra do apóstolo Pedro, sob a poderosa 
unção divina, libertava as pessoas de suas 
enfermidades. At 5:15. 

 
c. Também por meio de panos e aventais que 

estavam em contato com o possuídos dos dons de 
cura, as pessoas eram curadas. Com o apóstolo 
Paulo, por exemplo, em Éfeso. At 19:12. 

 
d. Por meio do ungir com óleo. Tg 5:14. Nesta 

passagem os anciãos são pessoas que ungem com óleo os enfermos. A operação do Espírito Santo é 
neste caso em resposta à obediência e a oração da fé. 

 
e. Talvez você esteja perguntando: “Quando não há anciãos presentes, nem azeite, quando não há crentes 

para impor as mãos, nem toque nem palavra, será suficiente a oração do próprio enfermo para mover o 
coração de Deus e da libertação? A resposta, sem sombra de dúvida é: SIM. Deus olha o coração. Ele 
conhece as circunstâncias que se apresentam em cada caso e nos dá segurança de Sua promessa:  

 
“Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo que 

quiserdes e vos será feito”. João 15:7. 
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Outras Doutrinas Polêmicas 
 
 
 

Um homem não pode fazer o certo numa área 
da vida, enquanto está ocupado em fazer o 

errado em outra. A vida é um todo indivisível. 
Mahatma Gandhi 
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10. Outras Doutrinas Polêmicas 

10.1. A Virgindade de Maria 
Fonte: https://quemnosdiraaverdade.wordpress.com/a-

eterna-virgindade-de-maria/  
 

Durante muitos anos, a Igreja Católica Romana 
dominou os povos. E, como exercia, também, poder 
sobre o Estado, aproveitou-se dessa hegemonia 
para implantar crenças e crendices provenientes de 
uma exegese errada das Escrituras Sagradas que 
em nada edificava a vida espiritual das pessoas, 
mas que garantia à Igreja “status” e poder político, 
econômico e social.  

Ela representava a “força” e o que não era 
assimilado pelos fiéis pela fé, era-lhes imposto 
através de dogmas.  

Isso perdura em parte até hoje na mente de 
muitos que ainda não conseguiram se libertar dessa 
influência. 

A eterna virgindade de Maria é um exemplo 
típico disso. Criaram um mito em torno da mãe do 
Messias, com a finalidade única de manipular a fé e 

a mente das pessoas, transformando-as numa grande fonte de renda para a Igreja. É só dar uma 
olhadinha no tamanho das caravanas para Aparecida do Norte e isso já começa a ficar bem claro. 
Para atingir esse objetivo, a Igreja Romana procurou anular a missão intercessória de Jesus entre 
Deus e os homens, transferindo-a para Maria. Chegam até a chamá-la de “Mãe de Deus”. Ora, se 
Deus tem mãe, já não é Ele que é Deus, mas sim sua mãe, uma vez que ela lhe é superior, porque 
O gerou. Somente as Escrituras Sagradas podem desmistificar essa imagem, uma vez que elas são 
divinamente inspiradas e são a Palavra de Deus revelada aos homens para que conheçam dEle a 
vontade.  

Somente as Escrituras Sagradas podem libertar as pessoas desses dogmas idólatras 
implantados em suas mentes desde a infância. Diz Jesus, através do Evangelho de João cap. 8 
versículo 32: 

“Então conhecereis a Verdade e a verdade vos libertará”. 
 
Em primeiro lugar, a única concepção milagrosa que existe revelada nas Escrituras Sagradas à 

cerca do Messias é a de Jesus:  
Lc 1:34,35 - ”Disse Maria ao Anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relações com homem 

algum. Respondeu-lhe o Anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirão 
com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus”.  

 
Maria não foi concebida de forma milagrosa, ao contrário, ela é fruto de relação sexual normal 

entre seu pai e sua mãe, não trazendo, portanto, em si nenhuma divindade. Ela é tão somente 
uma mulher cheia da Graça de Deus, porque foi escolhida para gerar o corpo físico (humano) do 
Salvador da humanidade. Diante disso, ela não pode ser chamada, como fazem os padres, de 
“Maria concebida sem pecado.” 

 
Em segundo lugar, ela era virgem sim, quando se casou com José, mas com certeza até o 

nascimento de Jesus. Por isso a profecia de Isaías diz:  
“A virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel (Deus conosco) Is 7:14.  
 
“José despertando do sonho, fez como o Anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. 

Mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus” Mat 1:24,25.  
 
Para desmistificar a idéia de que Maria continuou virgem mesmo depois do nascimento de 

Jesus, a Bíblia relata no Evangelho de Mateus acima que até o nascimento não, mas depois...  
Note bem, que este versículo traz uma expressão de tempo que fixa o prazo até quando José 

não manteve relações com Maria: “até que ela deu à luz…” Isso implica dizer que depois do 
nascimento de Jesus a vida conjugal deles seguiu o ritmo normal de todo casal.  
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Os irmãos e irmãs de Jesus 
Para confirmar isto, a Bíblia relata também o nome dos outros filhos 

de Maria com José e, portanto, irmãos de Jesus. Eis alguns versículos 
que versam sobre este assunto:  

Mt 12:47 – “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem 
falar-te.”  

Outro versículo:  
Mt 13:55,56 – “Não é este o filho do carpinteiro e não se 

chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e 
Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs…?” 

 
Algumas pessoas procuram explicar esses versículos dizendo que os 

irmãos de Jesus eram os seus primos, parentes bem próximos.  
 
No entanto, isso é fruto de uma exegese indevida e um gosto profundo pelas crendices e não pelas 

verdades de Deus. Dos primos de Jesus, somente João e seu irmão Tiago eram apóstolos e estavam com 
ele no momento que Maria foi procurá-lo. João Batista era outro primo, mas não o acompanhava. João 
Batista tinha seus próprios discípulos e fazia a obra de anunciar o Messias e não de andar junto com o 
Messias.  

 
Simão, chamado Cephas (Pedro) não era primo de Jesus e estava com ele. E, José nunca foi apóstolo, 

portanto não estava com Jesus. No entanto, Maria foi procurar Jesus, seguida dos irmãos dele Tiago, José, 
Simão e Judas.  

 
Consequentemente, seguida de um Tiago que não era o apóstolo primo de Jesus uma vez que este 

último estava com ele naquele momento; de um José que não era apóstolo; de um Simão que não era 
Pedro, pois Pedro estava com Jesus naquela oportunidade e de um Judas que não era o Iscariotes, nem 
Judas Tadeu, pois ambos eram apóstolos e estavam com Jesus naquele momento. Logo, não podiam ser 
os primos de Jesus.  

 
Além de tudo isso, a Bíblia ainda fala das irmãs de Jesus, que eram várias e, bem conhecidas por todos 

dali. Diante das evidências não se tem argumentos e aí estão as evidências reveladas na Palavra de Deus 
pela Vontade de Deus.  

 
Portanto, libertem-se da crendice e da idolatria e se voltem para o Salvador porque somente ele é digno 

de toda honra, glória, louvor e adoração, porque Ele é Deus encarnado entre os homens. Assim diz o 
Evangelho de João:  

 
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se 

fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio 
de graça e de verdade”. 
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10.2. Ministério Pastoral Feminino 
Fonte: http://profjosephvitor.wordpress.com/2010/01/04/ministerio-pastoral-feminino/ (fora do ar) - mas com alterações pelo autor. 

 

Em primeiro lugar, a mulher é criação de Deus e tudo que 
Deus faz é bom. Em segundo lugar, porque o propósito dEle 
foi de fazer para o homem uma “AJUDADORA”, idônea, e, 
tudo que Deus faz para abençoar a vida de um ser que Ele 
criou é bom. Sabemos, também, que no céu não tem 
diferença sexual e que lá seremos como os Anjos.  

 

Mas aqui na Terra existe não só a diferença de sexo como 
também de responsabilidades entre eles. Para a mulher foi 
dada a Graça de gerar, nutrir, dar à luz, alimentar e cuidar de 
uma nova vida, até que ela possa responder por si mesma.  

 

Ao homem não foi dado este dom, mas o do trabalho, da 
força bruta, o da disputa acirrada pela sobrevivência, ou seja 
o ganhar o pão com o suor do rosto.  

 

Para a mulher o dom do coração, da inteligência 
emocional.  

Ao homem do dom da razão, isto é, da inteligência 
racional, mas parece que muitos têm negligenciado com isso.  

 

O organismo da mulher passa por modificações que o organismo do homem não apresenta e 
vice-versa. Apresenta, ainda, funções que o organismo masculino não apresenta. Assim podemos 
perceber, que Deus, no plano da criação, fez um para agir de um jeito e o outro de outro jeito, e, 
assim, capacitou a cada um de acordo com o propósito que Ele tinha com aquela vida.  

 

Isso não tornou um inferior ao outro, mas ao contrário, cada um se tornou um “gigante” naquilo 
para que foi criado.  

 

Em relação ao Ministério Pastoral Feminino, não quero parecer machista, mas não fui eu quem 
escreveu a Bíblia, nem ela está aí para expressar a minha vontade, mas sim a Vontade de Deus, à 
qual devemos ser submissos, pois, caso contrário, seremos tidos por rebeldes, desobedientes, povo 
de dura cerviz.  

 

Não existe na Bíblia nenhuma referência que dê respaldo à mulher de exercer o episcopado 
(pastorado). Ao contrário, existe proibição, inclusive na Epístola Pastoral do Apóstolo Paulo a 
Timóteo. A partir do primeiro versículo do capítulo três, Paulo mostra quem deve ser o Bispo 
(Pastor).  

 

Nas Igrejas havia um Conselho de Anciãos (presbíteros), dentre os quais um era escolhido para 
Bispo (Pastor). Esse tinha a função de conduzir o Rebanho (Igreja) e orientá-lo no ensino da 
Palavra de Deus (apascentar). Para pertencer a esse Conselho, era necessário ser ancião 
(presbítero), mas nem todo ancião (presbítero) pertencia a esse Conselho. Ser ancião (presbítero) 
era uma condição para participar do Conselho e vir a ser um Bispo (Pastor). Logo ser ancião 
(presbítero) não era um cargo, mas sim uma condição. Por outro lado, uma das principais 
qualidades que um Bispo (Pastor) deveria ter era ser APTO PARA ENSINAR.  

 

Entretanto, no capítulo anterior 2:12 dessa mesma Epístola, Paulo diz que não é permitido à 
mulher ENSINAR na Igreja, nem exercer autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio 
com toda a submissão.  

 

Todavia, mesmo Paulo não levava isto ao pé da letra, visto que aparece em: 
Fp 4:2-3: 4:2 Rogo a Evódia, e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no SENHOR. 
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. 

 

Estas duas mulheres eram auxiliares de Paulo, assim como Priscila tinha uma igreja em sua 
casa junto com Áquila seu marido. (At 18:2, 18:18, 18:26, Rm 16:3, I Cor 16:19). 

 

Tudo isso se encontra exatamente no livro (I Tm 2 e 3) que ensina como uma mulher cristã 
deve se portar e quais as qualificações dos bispos e diáconos.  

Chamar Paulo de machista é dizer que o que ele escreveu não veio de Deus, mas sim dele 
mesmo.  
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Uso de Véu na Igreja de Corinto 
Mas quero afirmar também que Paulo pregava e escrevia nos 

Evangelhos também costumes da época e de locais, como vemos quando 
ele fala do véu, em I Coríntios 11. No final, em I Co 11:16 ele fala: 

Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal 
costume, nem as igrejas de Deus. 

 

Ele estava se referindo que a mulher lá na igreja cristã de Corinto 
estava usando véu para falar ou profetizar, ou usava cabelo comprido, 
para não parecer com as mulheres, sacerdotisas, as mais de 1000 
prostitutas cultuais do templo à Afrodite de Corinto, que raspavam a 
cabeça. 

Portanto ele no versículo 15 dizia como era a norma do véu ou cabelo 
comprido na igreja de Corinto, e no 16 afirmava que as outras igrejas não 
tinham este costume. 

Por isso, devemos ser cuidadosos na interpretação de certas 
passagens para que não venhamos desvirtuar a Palavra que Deus queria 
para aquele momento, e de repente estar se baseando em algo que era 

um costume por causa de uma determinada situação que existia naquela época. 
A coerência da Bíblia está justamente em não haver contradição entre uma passagem já expressa 

anteriormente com outra expressa agora ou que venha ser expressa mais na frente. Há um encadeamento 
de mensagens como elos de uma corrente e nada pode estar rompido.  

 

A Bíblia, porém, determina ministérios femininos como auxiliares, cooperadoras, diaconisas.  
É preciso lembrar que “diakono” em grego significa serviçal, garçon, e, que, “diakonia” significa trabalho 

doméstico. No grego não existe forma feminina para esta palavra. O termo “diácono” é usado 
indistintamente para homens e mulheres, uma vez que o grego é uma língua com sistema de “declinações”, 
mas em Português existem as duas formas: diácono para homens e diaconisa para mulheres.  

 
Na questão do ensino encontramos, ainda, passagens bíblicas dando à mulher anciã (presbítera em 

grego) a obrigação de ensinar às mais novas qual o verdadeiro comportamento de uma mulher cristã.  
Na Epístola Pastoral de Paulo a Tito 2:3-5, o Apóstolo explica isso muito bem.  

Tito 2:3-5: As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como 
convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem; 

Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a 
amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus 
maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. 

 
Amados, quando Jesus ia entrando em Jerusalém e o povo gritava: “Hosana ao Filho de Davi, Bendito 

aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas Alturas”, os Fariseus pediram para Jesus que mandasse 
o povo se calar porque eles faziam um barulho ensurdecedor (Lc 19:39,40). Jesus, então, lhes respondeu:  

“Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão.”  
 
Quando Balão foi amaldiçoar o povo de Israel a pedido de Balaque, Deus usou a jumenta do profeta 

para falar com ele, uma vez que ele estava obstinado pela ânsia de riquezas. Por aí, podemos perceber que 
Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e onde quer. Para atender os propósitos de Deus, pedras 
clamam, rocha dá água, água vira sangue, jumenta fala, mulher é pastora, tudo pode acontecer. Da mesma 
maneira, para cumprir os seus propósitos, Deus usa a mulher, quando Ele quer. 

 
Se, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, os homens se calassem, as pedras clamariam, mas nem 

por isso seriam ungidas a Pastoras, como também a jumenta de Balão não foi ungida a Pastora.  
 
Se Deus está usando mulheres em alta escala, na atualidade, é porque os homens têm negligenciado 

com a Obra de Deus. Quando Eva pecou no Éden, onde estava Adão? o que ele tinha feito com a 
responsabilidade que o Senhor o havia confiado? Fala-se do pecado de Eva, mas não se fala da omissão 
de Adão, tanto é que Deus puniu a ambos e os expulsou e não apenas a Eva. Assim, também, hoje, o 
homem está omisso na Obra de Deus, logo Deus usa as mulheres, caso os homens se calassem na 
Glorificação a Jesus.  
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E, no caso da mulher samaritana no poço de Jacó, ela serviu apenas para chamar as pessoas pra 
ouvirem a Palavra de Deus, dando testemunho do que Ele lhe fizera, mas ela não ministrou essa Palavra. 
Ela creu nEle, converteu-se a Ele e deu testemunho dos feitos dEle na vida dela. Nem por isso se tornou 
Bispa (Pastora). Quanto ao fato de uma mulher pregar, batizar, ministrar a Santa Ceia, ungir pessoas etc., 
exercendo uma função pastoral, isto é coisa do homem moderno, e vamos deixar cada denominação 
determinar o que pode e o que não pode ser feito pela mulher. 

 
Determinada a norma dentro de sua denominação, acate. 
 
No Caso de Raabe, que era prostituta e de Ruth que era descendente de uma relação incestuosa, 

pertencerem à genealogia de Jesus, dá força à mulher, e pode justificar o Ministério Pastoral Feminino, mas 
na verdade apenas e tão somente determinada que Jesus não tendo pecado, herdou a pecaminosidade 
humana, através da maldição hereditária que pesava sobre a humanidade.  

 
E para completar, Deus nos mostra a sua Vontade, em relação à hierarquia, para os que estão neste 

mundo em I Co 11 dizendo:  
“Deus é a Cabeça de Cristo, Cristo é a Cabeça do homem e o homem é a cabeça da 

mulher” 
 
...pois segundo a Vontade de Deus, o homem é a Glória de Deus e a mulher a glória do homem.  
 
O fato de não estarmos obedecendo isto hoje, é um dos motivos da família estar se desestruturando em 

todo o mundo. 
 

 
 
Figura – Carro do Evangelho de Aimee Semple Mcpherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadragular 
 

Uma mulher de coragem, Aimee Semple Mcpherson saiu em cruzada em sua primeira viagem 
transcontinental em 1918, atravessando o continente em seu carro que portava duas frases: “Carro do 
Evangelho” e “Jesus voltará, prepare-se”. Estava acompanhada pelo casal de filhos, sua mãe e uma 
secretaria. Entre 1918 e 1923 realizou 38 campanhas, em 1922 o seu ministério tornou-se internacional por 
conta de uma campanha realizada na Austrália. Só no Brasil são mais de 11.000 igrejas. 
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10.3. Shophar ou Shofar 
Fonte: http://trombetacelestial.blogspot.com/2009/07/shofar-shofar-do-hebraico-shofar-e.html 

10.3.1. Conceitos Iniciais 
Palavra hebraica que significa trombeta, corneta ou 
buzina. 

1. Instrumento de sopro, feito de chifre de algum 
animal, cuja forma conservava quando fabricado de 
outro material, Js 6: 5; cp. Dn 3: 5, onde a palavra 
original Keren, corno, se traduz corneta. 

 

Trombeta é tradução da palavra hebraica shophar. 
Em quatro passagens do original aparece a palavra 
hasoserah, traduzida por buzina, 1 Cr 15: 28; 2 Cr 15: 
14; Sl 98: 6; Os 5: 8, cujo som se ouvia à grande 

distância, Ex 19: 16-19, dando volume às manifestações de Júbilo, 2 Sm 6: 15; 2 Cr 15: 14; Sl 98: 6, porém, 
não se prestava ao acompanhamento de flautas e de harpas, em uma orquestra.  

Nos acompanhamentos militares, o som da trombeta chamava os soldados à forma, Jz 3: 37; 6: 34; 1 
Sm 13: 3, e dava sinal para o combate, Jó 39: 24 tocava para cessar o avanço, 2 Sm 2: 28, e para ordenar 
a retirada, 20: 1, 22.  

A trombeta dava sinal de alarme com caso de perigo, Jr 6: 1; Am 3: 6.  
Ao som de trombetas se anunciava ao povo a subida do rei ao trono, 2 Sm 15: 10; 1 Rs 1: 34; 2 Rs 9: 13, 

e o começo do ano do jubileu, Lv 25:9.  
O primeiro dia do sétimo mês era de solene descanso, em que se ofereciam holocaustos ao Senhor, 23: 

24, 25. Nm 29:1-6, porque este dia marcava um período de tempo que se alternava: era o dia do sonido das 
trombetas, chamado o povo a lembrar-se da presença do Senhor, cp. Ex 28: 12, 29; 30: 16. Diz a tradição 
judaica que a trombeta usada nesta solenidade era a shophar, Lv 25: 9. 

 

2. Trombeta é a tradução invariável da palavra hebraica Hasoserah. Duas delas soavam para chamar o 
povo a reunir-se à entrada do tabernáculo, Nm 10: 2, mas o número delas aumentou com o decorrer do 
tempo, 2 Rs 12: 13. Quando se fez a dedicação do templo, soaram 120 (cento e vinte) trombetas, 2 Cr 5: 
12. As que se usavam no santuário eram de prata, Nm 10: 2. Tinha menos de um cúbito de comprimento. O 
tubo era estreito, regulando com o da flauta, terminando em forma de campainha, à semelhança das 
trombetas comuns.  

Os sacerdotes é que as tocavam para anunciar os dias de festa, para convocar as assembléias do povo 
e dar o sinal de combate, Nm 10: 1-10; 31:6. Raras vezes se diz que um leigo as tocava, em campo de 
batalha.  

Os 5:8. Por ocasião de ser coroado o rei Joás, 2 Rs 11: 14; 2 Cr 23: 13, soaram as trombetas. Sobre o 
uso deste instrumento na orquestra do templo, veja o artigo Música. 

 

3. Em o Novo Testamento, a palavra trombeta é salpigx, usada na guerra, 1 Co 14: 8 e para anunciar a 
segunda vinda de Cristo, Mt 24: 31 e a ressurreição dos mortos, 1 Co 15: 52. As sete visões do Apocalipse 
foram anunciadas por número igual de trombetas, Ap cap. 8 a 9 até v. 19. A salpigx é a mesma Hasoserah, 
tomaria sagrada referida em 1 Mac 3: 54; 4: 40; 5: 33; 16: 8. 

 

10.3.2. Ocasiões em que era tocado 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Shofar 

Nos tempos antigos, o shofar era usado em ocasiões solenes. A palavra shofar é mencionada pela 
primeira vez em conexão à Revelação Divina no Monte Sinai, quando "a voz do shofar era por demais forte 
e todo o povo do acampamento tremeu". Assim, o shofar em Rosh Hashaná (ano novo judaico) tem o dever 
de lembrar aos judeus suas obrigações para com seu serviços religiosos. O shofar também era tocado 
durante as batalhas contra inimigos perigosos. Portanto, o shofar de Rosh Hashaná serve como um grito de 
guerra contra o inimigo interior, impulsos maus e paixões. Outra ocasião era quando a arca era levada 
diante do povo ao toque de Shofar, veja Josué 6:13. 

 

Anunciação Real 
Podemos ver claramente, de que em outra ocasião especial era tocado o shofar, por exemplo, na história 

da rebelião de Absalão, o mesmo utilizou o shofar para anunciar de que estaria reinando, II Samuel 15:10, 
da mesma forma quando Jeú reinou, veja 2 Reis 9:13. 
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Louvor e Adoração 
Ao contrário do que pode ser lido em enciclopédias e até mesmo na wikipédia, o shofar também era 

utilizado com instrumento de louvor e adoração, veja 1 Crônicas 15:28 
 

Encerramento de Guerras e Batalhas 
Joabe que era general de todo exército de Israel quando Davi era rei, tocou em algumas vezes o shofar 

a fim de anunciar o final da luta ou da guerra. Veja 2 Samuel 2:28, 2 Samuel 18:16 e 2 Samuel 20:22 
 

O shofar no Midrash 
O shofar é feito de um chifre de animal casher (considerado limpo), portanto não pode ser feito de 

animais com patas divididas, fendadas. Qualquer chifre pode ser usado para o shofar, exceto vaca ou touro, 
pois estes chifres são chamados em hebraico de "keren" e não shofar, e também porque seu chifre poderia 
ser um lembrete do Bezerro de Ouro que os filhos de Israel fizeram no deserto, ao deixarem o Egito. 

 

Geralmente, e de preferência, o shofar é feito de um chifre de carneiro, em memória do carneiro que foi 
oferecido em lugar de Yitzhak (Isaac), que permitiu-se ser atado e colocado sobre o altar como um sacrifício 
a Deus. O shofar é tocado em Rosh Hashaná após a leitura da Torá, antes e durante a prece de Mussaf. 
Embora uma mitsvá não deva ser adiada, havia uma boa razão para adiar o toque do shofar para depois da 
leitura da Torá. 

 

Isso aconteceu, numa certa comunidade judaica cercada por inimigos, em que o shofar foi tocado de 
manhã bem cedo. Os inimigos pensaram que os judeus estivessem convocando para uma rebelião contra 
eles, então os cercaram e os mataram. Ficou então decidido tocar o shofar após a leitura da Torá, pois, 
quando os inimigos viam que os judeus já haviam feito parte de suas preces pacificamente, percebiam que 
era uma reunião pacífica para a oração, e não uma rebelião contra eles. 

 

Rashi explica que houve um tempo quando os judeus foram proibidos de tocar o shofar. Guardas eram 
postados para vigiá-los até que o serviço da prece de Shacharit (Prece Matinal) estivesse concluído. Os 
judeus passaram então a tocá-lo mais tarde, durante o serviço Mussaf, e assim permaneceu esta regra, de 
tocar o shofar após o serviço de Shacharit, mas biblicamente deveria ser tocado ao amanhecer e não ao 
entardecer. Existe ainda outra razão: pois naquele época os judeus já eram coroados com mitsvot, os 
preceitos entre os quais tsitsit, Shemá, e a leitura da Torá: então vem o shofar e lhes traz o perdão. 

 

As bênçãos que antecedem o toque 
O toque do shofar em Rosh Hashaná é um mandamento da Torá. É um preceito como todos os outros 

de nossa fé e, portanto, deve ser feita uma bênção especial antes de cumpri-lo. 
 

O propósito da bênção é agradecer a Deus por nos ter santificado com Seus mandamentos e nos ter 
dado a oportunidade de cumprir a Sua vontade. Esta bênção, em geral, é um preparo para que nossos atos 
não sejam realizados apenas pela força do hábito e, sim, conscientemente, sabendo seu significado e 
perante quem devemos agir. A bênção antes do toque do shofar tem a mesma finalidade. 

 

Esta é a bênção: "Bendito és Tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com Seus 
mandamentos e nos ordenou ouvir a voz do shofar." Começamos a bênção na segunda pessoa – como se 
estivéssemos diretamente perante Deus – mas a terminamos na terceira pessoa – pois Deus é Onipresente 
e Invisível, Santo e além da compreensão. Todas as bênçãos apresentam esta mesma estrutura. 

 

Em hebraico a palavra Lishmoa ("ouvir" ou "escutar") da mesma raiz de Shemá, possui vários 
significados, entre eles, escutar ou ouvir com os nossos próprios ouvidos; além de entender e obedecer. 

Deste modo, quando o Baal Tokêa (aquele que toca o shofar) faz a bênção por todos nós, espera-se que 
não só o som do shofar seja ouvido, como também compreendida e obedecida sua mensagem. 

 

Os toques 
O Shofar emite três sons característicos: 
 

Tekiá – um som contínuo, como um longo suspiro; 
Shevarim – três sons interrompidos, como soluços; 
Teruá – nove (ou mais) sons curtís-si-mos como suspiros entrecortados em prantos. 
 

Estes sons do shofar evocam e expressam sentimentos de profundo pesar pelas más ações que 
cometemos no passado. É também uma conclamação às armas, como um tambor de guerra. O shofar nos 
convoca a lutar contra tudo que impeça a pratica do judaísmo em sua plenitude: paixões, preguiça e 
negligência; contra a influência de maus amigos, etc., afirmando que todos os preceitos são dignos para 
que lutemos por eles. E mesmo se no passado não os tenhamos observado cuidadosamente, o shofar diz 
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que nunca é demasiado tarde para começar. Deus sempre perdoa o passado ao tomarmos boas decisões 
para o futuro. 

 

Esta é a mensagem final do shofar, aquela do perdão Divino. Por isso, o último som do shofar é um 
toque longo, a Tekiá Guedolá (grande toque). Este som não representa soluço, nem suspiro ou lamento, 
mas um grito de triunfo e alegria; pois estamos confiantes de que Deus aceitou o nosso arrependimento. 

 

Podemos notar esta expressão de alegria na melodia dos versos recitados logo após os toques. 
Enquanto os versos recitados antes são solenes, os que os seguem falam da alegria, que brota após um 
arrependimento sincero. Este é o real significado de ouvir, compreender e obedecer a voz do shofar. Esta é 
a ordem dos toques do shofar: 

 

Tekiá – Shevarim – Teruá – Tekiá 3 vezes 
Tekiá – Shevarim – Tekiá 3 vezes 
Tekiá – Teruá – Tekiá 3 vezes 
 

O som de cada grupo é repetido três vezes, totalizando trinta toques. No total, durante o serviço matinal 
de Rosh Hashaná, o Shofar é tocado cem vezes (cada um dos sons acima mencionados é tocado três 
vezes e isto é repetido três vezes durante o serviço, somando noventa toques; no final, toca-se mais uma 
vez o grupo de dez, perfazendo os cem toques). 

 

Os sons quebrados de Shevarim e Teruá lembram estes suspiros e gemidos abafados que penetram no 
coração, e servem para despertar a pessoa ao arrependimento e ao retorno. A Tekiá Guedolá – o último 
toque longo do shofar – soa como uma nota mais alegre e lembra o grande dia, quando o grande shofar 
será tocado para reunir do exílio todo o povo de Israel, com a chegada de Mashiach. 

 

Qual é o significado do toque do shofar? 
O shofar nos chama para acordarmos de nossa letargia mental pelas coisas terrenas e clama para que 

possamos despertar e nos envolver com as necessidades de nossa alma. É como um alerta: nos inspira 
temor lembrando que este é o Dia de nosso julgamento. A mensagem do shofar, segundo Maimônides, é: 

 

"Acordai de vosso sono e ponderai sobre os vossos feitos; lembrai-vos do Criador e voltai a Ele em 
penitência. Não sejais daqueles que perdem a realidade de vista ao perseguirem sombras ou esbanjam 
anos buscando coisas vãs que não lhes trazem proveito. Olhai bem vossas almas e considerai vossos atos; 
abandonai os caminhos errados e os maus pensamentos e voltai a Deus, para que Ele tenha misericórdia 
para convosco!" 

 

Esta é a função mais importante dos sons do shofar: inspirar a alma e provocar vibrações extraordinárias 
no coração, ativando o sentimento do arrependimento e humildade. 

 

O despertar de nosso sono 
O som do shofar é como o chamado de uma trombeta, despertando-nos de nosso sono. Estamos tão 

atarefados com os interesses do dia a dia – escola, trabalho, diversão – que tendemos a ficar indiferentes 
ao nosso verdadeiro objetivo na vida, como se estivéssemos imersos em sono profundo. Rosh Hashaná, o 
ano novo ano judaico, nos desperta para planejarmos o cumprimento de mitsvot e o estudo de Torá para o 
ano que se inicia. 

 

Rabi Saadyá Gaon nos ensina aqui dez diferentes maneiras do shofar nos inspirar a viver uma vida 
melhor o ano inteiro: 

 

Um 
Quando um novo rei começa a governar, é expedida uma proclamação, acompanhada por toques de 

trombeta. A cada ano naquele dia, seu governo é novamente proclamado, também com o som da trombeta. 
A Criação do Mundo foi completada em Rosh Hashaná, e o reinado de Deus começou no mundo. A cada 
ano neste dia, proclamamos novamente Seu governo com o toque do shofar. 

 

Dois 
Quando um rei emite um decreto, o chifre soa e um sinal de aviso é anunciado. Os Dez Dias de Teshuvá 

(Penitência) começam com Rosh Hashaná. "Aperfeiçoe-se!" – somos advertidos, e quando este decreto é 
emitido, o shofar ecoa. 

 

Três 
Quando recebemos a Torá nas encostas do Monte Sinai, o som do shofar enchia os ares. Neste dia de 

Rosh Hashaná nós nos dedicamos à vida de Torá novamente, e o som do shofar enche o ar. 
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Quatro 
As palavras de nossos profetas de antigamente soam como um toque do shofar. Lembramo-nos de suas 

palavras corretivas, quando ouvimos o toque do shofar. 
 

Cinco 
Nossos inimigos tocaram suas trombetas quando destruíram nosso Sagrado Templo – o Bet Hamicdash. 
Quando tocamos o shofar em Rosh Hashaná, rezamos para que o novo ano traga a reconstrução do Bet 

Hamicdash, para que nossos pecados sejam perdoados. 
 

Seis 
Yitschac (Isaac) de boa vontade se ofereceu em sacrifício, como Deus ordenou, mas no último instante 

foi substituído por um carneiro. 
Em Rosh Hashaná tocamos um chifre de carneiro para lembrar-nos – e a Deus – da devoção de nossos 

antepassados. 
 

Sete 
"Poderá o shofar soar na cidade e o povo não tremer de medo?" O shofar nos faz estremecer no temor 

do julgamento de Deus. Oito "Próximo está o dia do (julgamento) de Deus: perto, muito rápido, o dia do 
shofar." O shofar de Rosh Hashaná nos recorda do dia do Julgamento Final. 

 

Nove 
"E será naquele dia, soará o Grande Shofar, e os desgarrados virão da Terra de Ashur, e os rejeitados 

da terra do Egito." 
 

O toque do shofar nos lembra do grande chifre de Mashiach – esperamos e rezamos para que soe este 
ano, para reunir todos os judeus dispersos pelo mundo afora. 

 

Dez 
"Os habitantes do pó… quando o shofar será ouvido." O shofar nos lembra do dia da Ressurreição dos 

Mortos, quando estes se levantarão de seu sono. 
 

Uma lição de humildade 
Rosh Hashaná chama-se também Yom Teruá (Dia do Toque). Neste dia, é obrigação de cada judeu 

ouvir o shofar. Por ser finalidade do shofar inspirar-nos humildade e sentimentos de arrependimento, 
podemos compreender o porquê do shofar não ser ricamente decorado. 

 

Os ornamentos não o tornam inadequado, desde que fiquem apenas do lado externo sem que suas 
paredes sejam perfuradas. Isto nos serve como lição da importância da simplicidade e humildade. Como o 
shofar que se torna inadequado se qualquer ornamento de ouro ou prata atravessar o osso do qual é feito, 
assim também nos tornamos seres humanos insignificantes se permitirmos que o ouro e prata sejam tão 
importantes na vida a ponto de "perfurar o osso" e se apossar da mente e da alma. 

 

10.3.3. Tipos de Shofar 
Durante milhares de anos o uso dos diversos tipos de shofar, porém o mais tradicional é ainda o chifre 

do carneiro que é um shofar menor que pode variar de 20 cm até 50 cm nos maiores. 
Este shofar era comumente tocado por todas as famílias de Israel, pois era feito do carneiro que era 

parte da criação caseira de cada família que possua terras produtivas em diversos períodos da história.  
O shofar mais procurado hoje em dia é o de chifre de antílope, cuja origem é da península arábica e tem 

suas raízes na cultura judaica da diáspora que vivia a ainda vive no Yemen, ao sul da Arábia Saudita.  
 

 
 

Figura – Um Shofar dos judeus do Iêmen 
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