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INTRODUÇÃO (AO ALUNO INICIANTE)

Quando você se aprofunda na Palavra de Deus e deixa que a Palavra 
transforme sua vida, coisas maravilhosas acontecem.

Bem-vindo ao ENCONTRO COM A PALAVRA. Juntos faremos um estu-
do de toda a Bíblia, dividido em 13 livros. Essa jornada nos levará do Livro 
de Gênesis ao Apocalipse e nos dará uma visão panorâmica de cada livro da 
Bíblia. Observaremos a estrutura do livro, o seu contexto histórico e, o que é 
mais importante, buscaremos uma aplicação para as nossas vidas, a partir do 
ensino de cada livro.

Algumas pessoas acham a Bíblia um livro confuso. Realmente, não é 
fácil relacionar os acontecimentos com a sua época e o seu significado; mas, 
cada versículo da Bíblia é um pedacinho desse quebra-cabeça, cujo conteúdo 
é muito glorioso.

Minha oração é que, no final dessa jornada, você tenha adquirido uma 
compreensão maior de cada livro da Bíblia, do modo como eles se comple-
tam, e possa situá-los dentro da história de Deus com o homem. No final, 
você terá uma compreensão de como Deus trabalhou nos tempos do Velho 
Testamento; terá também compreendido o que mudou com a vinda de Jesus 
Cristo e a razão dessa mudança; aquilo em que você antes cria no coração 
será confirmado em sua mente, e você poderá testemunhar sua fé com mais 
confiança e conhecimento.

Espero que você faça todo o curso e convide outras pessoas para que 
nos acompanhem nesse estudo da Bíblia, o livro mais importante do mundo. 
Faça suas malas e prepare-se para embarcar. Estamos prestes a partir!

Segundo o apóstolo Paulo, a única maneira de não passarmos vergo-
nha, quando se trata de Bíblia, é nos tornarmos obreiros que manejem bem a 
Palavra. A única maneira de entender a Bíblia é saber usá-la. Por isso, o meu 
desafio é que você assuma o compromisso de estudá-la com dedicação e sin-
ceridade. Nenhum livro merece mais dedicação e empenho da nossa parte 
que a Bíblia. Se você quiser se aprofundar ainda mais neste estudo, além de 
dedicação e empenho há outras ferramentas que o ajudarão a ir mais fundo 
no conhecimento das Escrituras.

Antes de qualquer coisa, você precisa de uma Bíblia e, se possível, ad-
quira mais de uma tradução. Você também vai precisar de um caderno para 
anotações.

Como qualquer outro trabalho, esse será cumprido com mais facilida-
de e atingirá melhores resultados, se você possuir as ferramentas certas. O 
estudo da Bíblia fica mais produtivo, quando se utilizam os recursos dispo-
níveis. Procure equipar-se com as ferramentas que mencionamos e você se 
surpreenderá com os resultados.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO AOS EVANGELHOS

OS MELHORES LIVROS DA BÍBLIA
Os quatro primeiros livros do Novo Testamento também são 

conhecidos como “As Biografias de Jesus”. Estes livros são a fonte 
de onde tiramos a maioria dos dados biográficos da pessoa mais 
importante que já viveu sobre a face da terra. Entretanto, não são 
biografias nos mesmos moldes das que conhecemos hoje, porque 
duas delas sequer mencionam o nascimento e os trinta primeiros 
anos da vida do biografado.

O Evangelho de Marcos declara simplesmente que “Jesus 
veio” e, em seguida, pula a narrativa para quando Jesus tinha trinta 
anos de idade e os três anos seguintes de Sua vida. O mesmo acon-
tece com o Evangelho de João. Mateus menciona o nascimento de 
Jesus muito superficialmente e também ignora os primeiros trinta 
anos de Sua vida. Lucas é o único autor que dá maiores detalhes so-
bre o nascimento de Jesus. Ele quebra o silêncio e conta um inciden-
te que aconteceu na adolescência de Jesus. A prioridade de todos 
estes autores é dizer que Jesus veio e porque Ele veio ao mundo.

OS EVANGELHOS SINÓPTICOS
Quando lemos os quatro Evangelhos, observamos que os de 

Mateus, Marcos e Lucas possuem quase o mesmo conteúdo, en-
quanto noventa por cento do Evangelho de João é exclusivo. Como 
os três primeiros Evangelhos possuem um conteúdo coincidente, 
eles são chamados de “Evangelhos Sinópticos”.

Marcos faz um relato muito conciso e objetivo sobre Jesus 
Cristo. Estudantes de jornalismo deveriam ler o Evangelho de Mar-
cos, depois de lerem o de Mateus e o de Lucas, para terem uma 
ideia de como fazer uma reportagem concisa e objetiva. Depois de 
vários estudos e comparações destes Evangelhos, estudiosos afir-
mam que Marcos foi o primeiro a escrever sobre a vida de Jesus e 
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que Pedro, como testemunha ocular dos fatos, forneceu as infor-
mações ali contidas. Na opinião desses estudiosos, Mateus e Lu-
cas usaram o Evangelho de Marcos como base para seus escritos. É 
possível que eles acreditassem que havia uma perspectiva da vida 
de Jesus, que Marcos não tinha relatado. Assim, cada um foi guiado 
pelo Espírito Santo para escrever o seu próprio relato, porque que-
riam compartilhar conosco as suas perspectivas.

O fato de noventa por cento do conteúdo do Evangelho de 
João ser exclusivo, é que este autor registrou acontecimentos so-
bre a vida e o ministério de Jesus Cristo, que não estão presentes 
em nenhum dos outros evangelhos. Devido a essa exclusividade, 
estudaremos primeiro os Evangelhos Sinópticos e, em seguida, o 
Evangelho de João, separadamente.

A vida de Jesus é um marco na história do homem. Em quase 
todo o mundo, a História é dividida em antes e depois de Jesus. Pe-
gue alguns dos principais jornais ou revistas do mundo com a data 
de hoje, a qual se refere ao número de anos a partir da vinda de 
Jesus Cristo a este mundo. Depois de estudarmos, resumidamente, 
as quatro biografias inspiradas, teremos uma visão mais completa 
da vida de um Homem, que viveu apenas trinta e três anos, mas que 
causou um tremendo impacto na história da humanidade.

A CHAVE DAS ESCRITURAS
Depois que Ele foi crucificado e ressuscitou de entre os mor-

tos, Jesus teve uma conversa com os apóstolos. Ele contou algo so-
bre as Escrituras, que lhes abriu totalmente o entendimento da Pa-
lavra de Deus. Apesar de terem ficado com Jesus durante três anos, 
eles ainda não tinham entendimento das Escrituras.

Mas o que foi que Jesus falou sobre as Escrituras, que lhes 
abriu o entendimento da Palavra de Deus? “Porventura, não con-
vinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? 
E, começando por Moisés e por todos os profetas, expunha-lhes o 
que a seu respeito constava em todas as Escrituras... Então, abriu-
-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras” (Lucas 
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24.26,27,45). Quando eles ouviram que toda Escritura era sobre o 
Cristo, pela primeira vez em suas vidas, os apóstolos a compreen-
deram. É claro que Jesus estava se referindo ao Velho Testamento, 
quando falou sobre as Escrituras.

Jesus também falou o seguinte para os escribas e fariseus: 
“Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e 
são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a 
mim para terdes vida” (João 5.39,40).

O escritor inglês, Oswaldo Chambers, achava que estes dois 
versículos são a chave de toda a Bíblia. Nós jamais entenderemos a 
Bíblia, se não compreendermos Jesus Cristo como o tema principal, 
tanto do Velho, como do Novo Testamento. A Bíblia não é mais um 
livro de história da civilização, nem se pretende que ela seja um 
livro de ciências sobre as origens. Antes de tudo, a Bíblia é um livro 
sobre a salvação e a redenção da humanidade. O seu propósito é 
apresentar Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor e nos for-
necer o contexto histórico, no qual Ele veio a este mundo.

Se os líderes religiosos tivessem tido ouvidos espirituais para 
ouvirem Jesus, teriam recebido dEle a chave que lhes abriria o en-
tendimento para as Escrituras do Velho Testamento. Seus olhos 
também teriam sido abertos para ver o Messias ali de pé, bem na 
frente deles.

Aceitar a verdade pura e simples de que toda a Bíblia fala so-
bre Jesus Cristo, pode abrir nosso entendimento hoje a respeito do 
Velho e do Novo Testamentos. Os quatro Evangelhos são os livros 
mais importantes da Bíblia, porque ela toda gira em torno de Jesus 
Cristo, e os Evangelhos são as Biografias Inspiradas dEle.

SOBRE O QUE TRATAM OS EVANGELHOS
A base de tudo o que cremos é a revelação da verdade que 

Deus deu ao mundo: a vida e os ensinos de Jesus Cristo. Em João 
1.18, lemos que “ninguém jamais viu a Deus; o unigênito, que está 
no seio do Pai, é quem o revelou”. O que este texto nos ensina é 
que Jesus Cristo, em sua intimidade com o Pai, nos revelou toda 
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verdade sobre Deus, que nos é possível entender. Isto significa que 
Jesus Cristo foi a maior revelação da verdade que Deus já fez ao 
mundo. Tudo o que Ele era, tudo o que Ele fez e tudo o que Ele 
disse revelava Deus. Os Evangelhos são os livros mais importantes 
da Bíblia, porque todos eles falam a respeito de Jesus, que revelava 
tudo sobre Deus.

Existe um versículo, no Evangelho de João, que nos fala sobre 
o que tratam os Evangelhos: “No princípio era o Verbo (Jesus), e o 
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus” (João 1.1). Mais adian-
te, no mesmo capítulo, lemos que “o Verbo se fez carne e habitou 
entre nós” (14).

Para entendermos melhor este versículo, vamos usar a criati-
vidade e imaginar que estamos tendo problemas com formigas. Se 
você deixar alguma coisa doce sobre a mesa, à noite, quando você 
voltar para casa, a mesa estará coberta de formigas. Imagine que 
você decida resolver este problema ao descobrir que as formigas 
vêm de um grande formigueiro localizado atrás da sua casa. A fim 
de eliminá-las, você despeja gasolina sobre o formigueiro e ateia 
fogo nele. Enquanto as chamas sobem, as formigas, simplesmente, 
vão para a parte mais baixa do formigueiro. Quando o fogo se apa-
ga, as formigas saem e voltam para sua casa.

Como resolver este problema? A questão não é que você tem 
ódio de formigas, mas elas invadiram a mesa onde você se alimen-
ta. Se você pudesse conversar com elas, talvez dissesse: “Olha, não 
é que eu odeie vocês; apenas não quero que fiquem sobre a mi-
nha mesa. Estou disposto a deixar para vocês um fornecimento de 
alimento lá fora, perto do formigueiro, se vocês aceitarem sair da 
minha casa”. Só que você não consegue se comunicar com as formi-
gas, porque é um ser humano e elas são formigas, e pessoas não se 
comunicam com formigas.

Vamos ser mais criativos ainda e imaginar que você tenha um 
amor muito grande pelas formigas e tenha poder para fazer alguma 
coisa por elas. Você poderia se transformar em formiga, entrar no 
formigueiro e dizer: “Como vão vocês, queridas formigas? Eu sou o 
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ser humano que mora na casa bem próxima do formigueiro e tenho 
uma proposta para fazer a vocês. Estou disposto a fazer um sacrifí-
cio, se entrarmos num acordo. Eu forneço uma boa quantidade de 
alimento para vocês, que será entregue perto do formigueiro, se 
vocês concordarem em não entrar em minha casa”.

Eu sei que esta ilustração pode parecer ridícula, mas você 
consegue entender o que estou tentando comunicar? A palavra é o 
veículo do pensamento. Deus tinha uma verdade para nos comuni-
car e uma aliança de salvação para estabelecer conosco. Nosso que-
rido Pai Celeste nos amou o suficiente, para fazer o grande sacrifício 
de comunicar esta verdade para nós. Mas, Ele é Deus e nós, seres 
humanos. Foi por isso que Deus chamou Seu Filho de “Palavra” ou 
“Verbo”, e nos disse que a Palavra ou Verbo se tornou carne e viveu 
entre nós, durante trinta e três anos.

É claro que para o homem seria humilhante tornar-se uma 
formiga, a fim de se comunicar com os habitantes do formigueiro e 
se sacrificar por eles. Seria a maior concessão que o homem pode-
ria fazer. Mas, a Bíblia ensina que Deus se tornou carne, para que 
pudesse se comunicar conosco e nos salvar dos nossos pecados, o 
que representa a maior concessão que o mundo jamais viu.

JESUS ESTÁ VINDO! JESUS JÁ VEIO!
O problema fundamental abordado na Bíblia é o divórcio que 

ocorreu entre o homem e Deus; mas, essa separação pode ser recon-
ciliada. A mensagem do Velho Testamento sintetiza a solução para 
o problema com as seguintes palavras: “Jesus está vindo!”. No Novo 
Testamento, a solução se encontra em três palavras: “Jesus já Veio!”.

Por todo o Velho Testamento ouvimos os profetas e outros 
servos de Deus dizerem: “Eu sei o que vai acontecer; creio em Deus, 
quando Sua Palavra diz que Ele vai enviar o Messias ao mundo”. Ou-
vimos homens como Jó, dizendo: “Eu sei que o meu Redentor vive 
e que por fim se levantará sobre a terra”. Mas, também ouvimos Jó 
clamar: “Ah! Se eu soubesse que o poderia achar!” (Jó 19.25; 23.3). 
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Encontramos nos Evangelhos pessoas como André, irmão de 
Simão Pedro, que exclamou: “Achamos o Messias!” (João 1.41). 
Quando uma mulher samaritana declarou que o Messias um dia 
viria, Jesus foi enfático: “Eu o sou, eu que falo contigo”. Ele declarou 
ser, de fato, o Messias prometido pelos profetas no Velho Testa-
mento (João 4.26).

Os quatro primeiros livros do Novo Testamento são chama-
dos de “Evangelhos”, e a palavra “Evangelho” significa “boas novas”. 
Quando os apóstolos escreveram e praticaram as boas novas, eles 
contaram que Jesus veio para reconciliar o mundo com Deus. O de-
safio ao escrever as quatro biografias, está expresso em II Coríntios 
5.20: “De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como 
se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, 
rogamos que vos reconcilieis com Deus”.

Agora que estamos iniciando o estudo do Novo Testamento, 
minha oração é que, se você estiver separado de Deus, experimente 
a reconciliação com Ele, através de Jesus Cristo. Depois de se recon-
ciliar com Deus, através de Cristo, você poderá se reconciliar com 
você mesmo e com aqueles que estão ao seu redor. Esta é a essên-
cia da mensagem do Novo Testamento. Procure por esta mensagem 
ao ler o Novo Testamento: paz com Deus, com você mesmo e com 
os outros, se você crê que Jesus Cristo, o Messias prometido, já veio 
ao mundo.
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A MISSÃO DE JESUS

Quando lemos cuidadosamente os Evangelhos, descobrimos 
que Jesus foi um Homem com uma missão e que Ele sabia muito 
bem que Missão era essa. Enquanto você faz a leitura dos Evange-
lhos, ouça Jesus contando porque Ele veio ao mundo. Você O ouvi-
rá definir o que chamamos de “Determinação Gloriosa”. À medida 
que Ele declara o propósito da Sua vinda, não haverá dúvidas sobre 
quem Ele foi e porque veio ao mundo. No Evangelho de João, Jesus 
anunciou os objetivos de Sua missão: “Convém que eu faça as obras 
daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite vem, quando nin-
guém pode trabalhar” (João 9.4). Lemos, também, a declaração de 
Jesus aos apóstolos: “A minha comida consiste em fazer a vontade 
daquele que me enviou e realizar a sua obra” (João 4.34).

No final do Seu ministério de três anos, Jesus orou: “Eu te glo-
rifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer” 
(João 17.4). Suas últimas palavras na cruz foram um brado forte de 
triunfo: “Está consumado!” (João 19.30).

O PROPÓSITO DA VIDA
Jesus viveu um modelo de vida que mostra o propósito da 

vida humana. Existe um credo muito comum na maioria das igre-
jas que diz: “O principal propósito do homem é glorificar a Deus 
e usufruir para sempre Sua presença”. O que isso significa e como 
glorificamos a Deus?

Jesus respondeu a estas perguntas, quando orou: “Glorificado 
seja o Teu nome. Pode me mandar a conta; eu pago o preço” (João 
12.23-28). Na verdade, Ele demonstrou, através da Sua vida, como 
pagou o preço que glorificou a Deus. No final de Sua vida terrena, 
Jesus declarou: “Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que 
me deste a fazer... Está consumado” (João 17.4; 19.30).
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Nos anos 50, um jovem chamado Jim Elliot e mais quatro outros 
missionários foram martirizados no Equador pelos índios Auca, que os 
atacaram com facões, esquartejaram seus corpos e jogaram seus pe-
daços num riacho da floresta. Quando o exército foi enviado à procura 
dos missionários, encontrou o corpo de Jim Elliot e também o seu diá-
rio manchado pela água, no qual se lia: “Fiquemos atentos para que, 
quando dentro do plano e do propósito de Deus, chegar a hora da nos-
sa morte, não reste mais nada para fazer, além de morrer”.

O meu objetivo com este estudo do Novo Testamento é respon-
dermos juntos a estas perguntas: O que este texto está falando? O 
que ele realmente significa? Qual seu significado para mim e para as 
pessoas da minha esfera de relacionamentos? O que ele significa para 
aqueles a quem estou ensinando? O que este texto significa para Deus?

Jesus viveu cada dia da Sua vida com a determinação de com-
pletar a obra que Deus queria que Ele realizasse. Dia a dia, Jesus 
reafirmava que “deveria terminar a obra, para a qual Deus O en-
viara, enquanto era dia, porque a noite ia chegar, quando não se 
poderia mais trabalhar” (João 9.4). No final da Sua vida terrena, Ele 
não tinha mais nada a fazer, senão morrer.

Como aplicação da introdução que fizemos, responda às se-
guintes perguntas: qual obra se iniciou em sua vida, como conse-
quência do fim da obra de Jesus na terra? Você já sabe qual é a obra 
que Deus planejou para que você O glorifique? Você está cumprin-
do essa obra em seu dia a dia? Quando chegar a hora que Deus 
planejou para que você morra, será que você poderá dizer: “Pai, eu 
Te glorifiquei na terra e terminei a obra que o Senhor me deu para 
fazer?”. Será que você poderá dizer que não resta nada a fazer, se-
não morrer ou, ainda: “Pai, nas Tuas mãos entrego meu espírito?”. 
Ou será que, quando você refletir sobre os propósitos de Deus para 
sua salvação, terá um sentimento de algo inacabado?

A VIDA DE CRISTO
Uma boa maneira de estudar a vida de Jesus Cristo nos Evan-

gelhos é fazer a seguinte pergunta: quais obras eram as que o Pai 
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quis que Jesus fizesse e que foram tão importantes para Ele? É claro 
que, no final do Seu sofrimento, quando Jesus deu aquele brado de 
triunfo na cruz, “Está consumado!”, Ele tinha concluído Sua missão. 
Mas, o que foi exatamente que Jesus concluiu?

Os quatro Evangelhos somam um total de 89 capítulos. Quatro 
deles cobrem o nascimento de Jesus e os Seus trinta primeiros anos 
de vida; 85 capítulos cobrem os últimos três anos, enquanto que 25 
se referem à última semana; 58 capítulos cobrem Seu ministério de 
ensino, cura e chamado dos Seus discípulos; cerca da metade dos 
capítulos do Evangelho de João cobrem os 33 anos da vida de Jesus, 
enquanto a outra metade cobre Sua última semana de vida.

Para os autores dos Evangelhos, os últimos três anos de vida 
de Jesus são mais importantes que os Seus primeiros trinta anos de 
vida. Nós podemos dizer que a última semana da vida de Jesus é 
sete vezes mais importante que os primeiros trinta anos. O fato de 
haver 58 capítulos que falam dos ensinos de Jesus, das curas que 
Ele realizou e do chamado dos Seus discípulos, mostra o valor que 
os autores deram aos aspectos da vida de Jesus e de Seu ministério.

Este estudo do Novo Testamento não pretende ser minucioso, 
mas uma introdução e um estudo panorâmico dos Evangelhos. Por 
isso, enfatizaremos o que foi destacado pelos autores, no que clas-
sificamos como biografia de Jesus.

A MISSÃO PRIORITÁRIA DE JESUS
Os “Evangelhos” são assim denominados porque falam das 

“boas novas” de Jesus, que veio como o Cordeiro de Deus para tirar 
o pecado do mundo (João 1.29). Se tivermos consciência de que 
somos pecadores, entenderemos porque os autores consideraram 
“boas novas” tudo o que escreveram.

Muitos capítulos enfatizam a última semana da vida de Jesus, 
porque foi nessa semana que Ele fez tudo o que tinha de fazer como 
o Cordeiro de Deus, que nos salva dos nossos pecados. Os Evange-
lhos enfatizam a morte de Jesus na cruz e Sua ressurreição como 
Sua principal missão, sendo, portanto, a obra mais importante que 
Ele tinha a realizar.
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Um terço do conteúdo dos Evangelhos registra a forma como 
Jesus cumpriu a obra que o Pai, movido pelo Seu grande amor, lhe 
deu para fazer, enviando-O para morrer numa cruz, a fim de que 
fôssemos salvos (João 3.15-18). Os apóstolos enfatizaram a impor-
tância da obra redentora de Jesus (II Coríntios 5.19,21-6.1,2; I Pedro 
1.18,19; 2.24).

MAIS DOIS OBJETIVOS DA MISSÃO DE JESUS
Na transição da missão de Jesus para a prática, dois objetivos 

foram enfatizados pelos autores dos Evangelhos. O primeiro deles se 
refere à dimensão sobrenatural do ministério de Jesus, registrada pe-
los quatro autores, sobretudo quanto às muitas curas que realizou.

Se não soubéssemos o objetivo dos quatro Evangelhos, pode-
ríamos dar outros títulos a estes livros, como “Os Milagres de Jesus” 
ou “As Curas de Jesus”. Cerca de um terço do conteúdo dos quatro 
Evangelhos refere-se aos milagres que Jesus realizou. É importante 
notar a mesma ênfase no ministério dos apóstolos, durante a pri-
meira geração da Igreja de Jesus.

Numa leitura de capítulo por capítulo, atentando para os mi-
lagres realizados por Jesus e para o ministério dos apóstolos com os 
mesmos milagres e curas, não conseguimos deixar de nos perguntar: 
“Qual é a importância hoje desse aspecto do ministério do Cristo vivo 
e ressuscitado?” Você acha que o mesmo Cristo, que viveu há dois 
mil anos e hoje vive em nós, pode ainda fazer os mesmos milagres?

Baseado em sua própria experiência e observação, você acha 
que Jesus faz milagres e curas, levanta os mortos hoje, como Ele 
fazia quando viveu na terra? Você acha que sempre é da vontade 
de Jesus realizar curas? Jesus curou todos os doentes? Jesus era e 
é mais interessado na cura física da pessoa ou na espiritual? Qual 
é sua opinião? Enquanto você reflete sobre este assunto, medi-
te acerca da cura espiritual, que ocorre através da salvação, para 
aqueles que creem e se tornam discípulos de Jesus Cristo.
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A MENSAGEM DE JESUS
Neste estudo introdutório dos Evangelhos, temos falado do 

objetivo da morte e ressurreição de Jesus e de seus muitos mila-
gres. Concluindo esta introdução, gostaria ainda de mencionar que 
pelo menos um terço do conteúdo dos quatro Evangelhos refere-se 
às palavras proferidas pelo próprio Jesus.

Jesus declarou que Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida, e que 
ninguém vai ao Pai senão por Ele (João 14.6). Quando Ele diz que 
é o caminho para Deus, está se referindo à Sua obra na cruz, como 
única maneira de eliminar a separação, isto é, o divórcio entre o 
homem e Deus.

Quando Ele afirma que é a vida, está se referindo aos mila-
gres, à vida eterna que Ele nos dá e à transformação que ocorre na 
vida de todo aquele que crê nEle, que recebe vida espiritual, emo-
cional e física plenas.

Quando Jesus diz que é a verdade, sem dúvida nenhuma, Ele 
está se referindo ao Seu ministério de pregação e ensino.

Como Filho de Deus, Jesus Cristo poderia ter deixado o céu 
na sexta-feira à tarde e ter cumprido seu ministério de salvação do 
mundo em poucos dias. Por que, então, Ele passou trinta e três anos 
no mundo? Além da Sua morte na cruz e ressurreição, Ele também 
tinha que realizar outras obras que Seu Pai lhe havia destinado.

Quando analisamos a declaração de Jesus, de que Ele é a ver-
dade, e a de João, de que Ele é o verbo, a Palavra que se fez carne, 
conforme João 1.14, entendemos que o ministério de Jesus não po-
deria ter sido realizado numa tarde apenas. Deus já nos tinha dado 
a Palavra escrita, mas, dentro da providência e do plano de Deus, 
Jesus nos deu mais que palavras escritas. João explica o seguinte em 
João 1.17: “Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça 
e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo”. Deus já nos tinha dado 
a verdade, por meio de Moisés e do Velho Testamento, mas, através 
de Jesus Cristo, Deus nos deu a verdade e a graça, ou o “carisma”, 
para vivermos essa verdade. Jesus não só nos deu a verdade, Ele 
era a Verdade. Ele não só nos disse como vivermos a vida, mas Ele 
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a viveu; Ele era a própria vida. Tudo que Jesus foi e fez, tudo o que 
Ele disse, era a verdade que Deus quis comunicar, através do Seu 
Filho. Por isso o Evangelho de João descreve Jesus como a Palavra, 
o Verbo vivo (João 1.1,14).

Já vimos que a maior mensagem de Deus ao mundo foi Je-
sus Cristo, mensagem esta que se constitui num terço do conteúdo 
dos quatro Evangelhos, e se apresenta de várias formas, como, por 
exemplo, o Sermão do Monte, o Ensino da Última Ceia e o Sermão 
do Monte das Oliveiras (Mateus 5, 6 e 7; João 13-16; Mateus 24,25).

Há muitos outros sermões, principalmente em Mateus e Lu-
cas, que, como os Profetas Menores, também são chamados “me-
nores”, mas não são inferiores aos outros sermões. Muitos deles 
foram ditos em forma de parábolas e metáforas, e grande parte da 
mensagem de Jesus é apresentada nos diálogos que Ele teve com 
diversas pessoas. Os diálogos com os líderes religiosos foram, quase 
sempre, mais acirrados e iniciados por perguntas que Jesus lhes fa-
zia. Só no Evangelho de Mateus, Jesus fez oitenta e três perguntas. 

Estrategicamente, Jesus treinou os apóstolos para que eles 
Lhe fizessem perguntas. O Sermão do Monte das Oliveiras (Mateus 
24,25) e o da Última Ceia (João 13-16), foram proferidos em respos-
ta às perguntas feitas pelos apóstolos. A grande parte dos diálogos 
são discussões acirradas que Jesus teve com os líderes religiosos, 
além de outros diálogos que Jesus teve com outras pessoas. Algu-
mas das Suas declarações mais importantes foram feitas em respos-
ta às perguntas que Lhe faziam.

Enquanto você estiver lendo os Evangelhos, observe que as pa-
lavras de Jesus nos sermões, nas parábolas, na oração que fez, foram 
respostas a alguma pergunta, ou a uma discussão com os líderes re-
ligiosos. Lembre-se, também, que Ele é a Palavra, o Verbo que se fez 
carne e habitou entre nós. Jesus é a revelação de Deus (João 1.18).

Uma boa maneira de estudar toda a verdade ensinada por 
Jesus é fazer a seguinte pergunta: Qual era o sistema de valores de 
Jesus? Com base em Seus ensinos, tente descobrir esses valores.
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Enquanto você lê os Evangelhos, procure descobrir qual foi a 
missão principal de Jesus Cristo, cumprida na cruz, lugar onde nos 
encontramos com Ele como o caminho para reconciliação de Deus 
com o homem. Dê especial atenção, também, aos milagres de Je-
sus, principalmente os milagres de regeneração e cura, que apre-
sentam Jesus como a vida. Fique atento, ainda, ao ministério de 
ensino de Jesus, através de quem a Palavra de Deus se tornou carne 
e viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. Leia os Evangelhos 
para enxergar Jesus como o único caminho, a verdade e a vida.
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PANORAMA DE MATEUS - 
A ESTRATÉGIA DE JESUS

Nos quatro Evangelhos, Jesus foi descrito como um Homem 
com uma missão e, também, como a Pessoa que tinha a estratégia 
para implementar essa missão. Percebemos isso com mais clareza 
no Evangelho de Mateus.

Se você soubesse que tinha apenas três anos para viver e qui-
sesse alcançar todo o mundo com sua mensagem, o que você faria? 
Jesus sabia que tinha só mais três anos para viver e queria alcançar o 
mundo com Seu evangelho. Sabendo isso, o que foi que Ele fez? Com 
esta pergunta em mente, leia o Evangelho de Mateus e identifique a 
estratégia de Jesus, para cumprir todos os objetivos da Sua missão.

Se você participar de algum seminário para executivos que 
se promovem hoje em dia, vai aprender que para ser um executivo 
atualizado e eficiente na implantação de algum projeto, você deve: 
analisar, organizar, delegar, supervisionar e, depois, agonizar!

Sempre que lemos alguma passagem no Evangelho de Ma-
teus, observamos que Jesus era movido por compaixão pelas mul-
tidões, o que era uma estratégia para alcançar o mundo com Sua 
mensagem de salvação.

Sempre que Jesus olhava para as multidões com compaixão, 
tinha uma atitude estratégica. A primeira vez que encontramos esse 
relato no Livro de Mateus, Jesus estava curando toda sorte de doen-
ças, junto ao Mar da Galileia. Ele analisou as necessidades da multi-
dão e, depois, organizou o que chamo de “O Primeiro Retiro Espiri-
tual”, onde pronunciou o Sermão do Monte (Mateus 4.23-5.2).

Quando Jesus viu a multidão e se compadeceu dela, designou 
alguns dos que estavam no topo da montanha com Ele para serem 
“apóstolos” e os enviou. Hoje essas pessoas são chamadas de “mis-
sionários”. Jesus tinha muitos discípulos, isto é, muitos seguidores, 
mas teve apenas doze apóstolos.
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Podemos, então, dizer que Ele analisou, organizou e delegou 
autoridade àqueles que iriam implantar Sua estratégia, para alcan-
çar o mundo. Seguindo a linha desta estratégia, pelo Evangelho de 
Mateus, podemos perceber dois incidentes praticamente idênticos. 
Jesus, mais uma vez, olha para a multidão com compaixão. Des-
sa vez, além de todos os problemas que já tinham, eles também 
estavam com fome. Os apóstolos se aproximaram de Jesus e Lhe 
pediram que despedisse a multidão, para que pudesse comprar ali-
mento. Jesus quis saber o que eles tinham e disse: “Não precisam 
retirar-se; dai-lhes, vós mesmos, de comer”. Esta história tão conhe-
cida de todos, que representa o único milagre relatado nos quatro 
Evangelhos, na verdade, é uma parábola da visão missionária de 
Jesus (Mateus 14.14-21; 15.32-39).

A multidão representa o mundo, com suas necessidades, e Je-
sus posicionou, estrategicamente, os apóstolos entre Ele e a provisão 
que Ele tem para as necessidades dessa multidão. Esta história ilustra 
a estratégia de Jesus para satisfazer as necessidades do mundo. A 
provisão sobrenatural de Deus não passa diretamente de Jesus para 
a multidão, mas de Jesus, através das mãos dos apóstolos para a mul-
tidão! Ainda hoje o Cristo vivo e ressuscitado usa Seus discípulos para 
passar Sua verdade àqueles que necessitam de salvação.

Neste relato, pessoas, lugares e tudo o que é mencionado, 
possuem um significado muito mais profundo. A estratégia de Je-
sus, representada no milagre da multiplicação do alimento, é to-
talmente compreendida no final do Evangelho de Mateus, quando 
seu autor relata a Grande Comissão de Jesus (Mateus 28.16-20). 
Quando Jesus estava para ser levado deste mundo, Ele comissionou 
homens como seus representantes para alcançar todas as pessoas.

Poderíamos dizer que, depois de ascender ao céu, Jesus deu 
os dois últimos passos de um executivo eficiente: Ele tem supervi-
sionado Seus discípulos por quase dois mil anos de História da Igre-
ja, ganhando o mundo para Ele. Com este raciocínio, concluímos 
que Jesus também tem agonizado por causa dos Seus discípulos, 
principalmente durante os primeiros trezentos anos de História da 
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Igreja e com a perseguição que hoje acontece em muitas partes do 
mundo. Acredito que Ele ainda agonize com os capítulos terríveis da 
História da Igreja que têm sido escritos.

Isto nos ajuda a entender a igreja de hoje, quando observamos 
a pureza do propósito aplicado em sua implantação, registrada no 
Evangelho de Mateus. A Igreja é uma organização missionária! Ela 
foi projetada e capacitada por Cristo para ser um veículo, através do 
qual Sua graça e verdade são proclamadas para o mundo. Todas as 
atividades, planos e programas da igreja deveriam visar este objetivo.

A grande declaração desta verdade está no Livro de Atos. O 
Evangelho de Mateus termina com Jesus comissionando Sua Igreja 
para sair e pregar o Evangelho ao mundo perdido. Enquanto vão, 
devem fazer discípulos, batizá-los e lhes ensinar tudo o que Jesus 
ensinou. É exatamente isso que está registrado no Livro de Atos. No 
Dia de Pentecostes, os discípulos receberam o poder de Deus. Foi 
implementando a Grande Comissão que a Igreja nasceu.

O Livro de Atos é o registro de como eles saíram pelo mundo 
fazendo discípulos, batizando-os e ensinando-lhes tudo que o Se-
nhor lhes tinha ensinado. O Livro de Atos e a História da Igreja reve-
lam a estratégia de Jesus em ação. Nós, que hoje formamos a Igreja 
de Jesus Cristo, ainda temos este chamado para ir, fazer discípulos, 
batizar e ensinar tudo o que Jesus ensinou.
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ACONTECIMENTOS IMPORTANTES 
DA VIDA DE CRISTO

Um dos personagens mais importantes da Bíblia, de quem me-
nos se falou foi João Batista. Jesus disse que ele foi o maior homem 
e o maior profeta já nascido de mulher (Mateus 11.11; Lucas 7.28).

A vida de João Batista foi rapidamente descrita nos quatro 
Evangelhos. O que existe de importante a respeito de sua vida? 
Primeiro, ele não foi apenas o maior, mas o último dos profetas. 
Os profetas que o antecederam anunciaram as boas novas de que 
o Messias estava chegando, enquanto que João Batista, andando 
numa das ruas da Galileia, literalmente apontou para Jesus e disse 
aos seus discípulos: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo!” (João 1.29). João Batista foi o último profeta messiânico e 
o que apresentou o Messias ao povo de Deus.

O BATISMO DE JESUS
Os primeiros capítulos de Mateus, Marcos e Lucas relatam 

muitos acontecimentos importantes na vida de Jesus Cristo. Um 
dia, João estava batizando, e entre aqueles que estavam presen-
tes para serem batizados estava Jesus. Quando João Batista O viu, 
disse-lhe: “Eu deveria ser batizado por você”. A resposta de Jesus, 
essencialmente, foi esta: “Devemos cumprir toda a Palavra, João. 
Você me batiza” (Mateus 3.13-15). Então, João batizou Jesus. Quan-
do ele fez isso, o Espírito veio sobre Jesus, na forma de uma pomba, 
e Deus, o Pai, falou: “Este é o meu filho amado, em quem me com-
prazo”. Este relato é chamado na Bíblia de “o testemunho de João” 
(Mateus 3.17).

O batismo de Jesus foi um dos eventos mais importantes de 
Sua vida, porque representou o início do Seu ministério de três 
anos. Quando uma pessoa é eleita presidente de um país, existe 
uma cerimônia de posse, onde o novo presidente faz um discurso 
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inaugural. Jesus também iniciou o Seu ministério com o discurso fei-
to pelo Deus Todo-Poderoso: “Este é o meu Filho Amado, em quem 
me comprazo” (Mateus 3.17).

A TENTAÇÃO DE JESUS
No quarto capítulo de Mateus, lemos que o batismo de Jesus 

foi seguido de um outro evento também muito importante. O Espí-
rito levou Jesus para o deserto onde, depois de ter jejuado por 40 
dias, teve uma confrontação com Satanás, e foi tentado três vezes. 
Primeiro, o tentador disse: “Se és Filho de Deus, manda que estas 
pedras se transformem em pães”. Jesus respondeu: “Está escrito: 
não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede 
da boca de Deus” (Mateus 4.3,4). Estas duas palavras “está escrito” 
aparecem nos três Evangelhos Sinópticos.

Na segunda vez, o diabo tentou Jesus para que Ele se atirasse 
do topo do Templo de Salomão: “Se és Filho de Deus, atira-te abai-
xo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito para 
que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeça-
res nalguma pedra” (6). Vemos aqui que Satanás citou as Escrituras. 
Ele conhece a Palavra muito bem e adora atacar os crentes, trazen-
do às suas mentes textos bíblicos que os condenam e que os fazem 
sentir medo.

Jesus afirmou que Ele é Deus em forma de carne. Satanás es-
tava sugerindo que Jesus usasse Seus poderes sobrenaturais para 
provar que Sua afirmação era verdadeira, mas Jesus respondeu: 
“Também está escrito: Não tentarás ao Senhor, teu Deus” (7).

Na terceira tentação, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos 
do mundo e seu esplendor. “Tudo isto te darei se, prostrado, me 
adorares”. Mas Jesus respondeu: “Retira-te, Satanás, porque está 
escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto” (9,10).

Qual a importância da tentação de Jesus no deserto? Primei-
ro, creio que se houvesse uma maneira de poder evitar esse con-
fronto, Satanás teria evitado. É importante entender que foi o Espí-
rito de Deus quem guiou Jesus para confrontar Satanás, no início do 
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Seu ministério. De maneira figurada, foi “o irmão mais velho, Jesus”, 
acertando as contas do irmão mais novo, Adão, que foi enganado 
por Satanás, no Jardim do Éden. A tentação de Jesus foi, essencial-
mente, a mesma que Adão enfrentou no Jardim do Éden.

Podemos observar que Jesus responde às tentações do Jardim 
do Éden, citando as Escrituras: “Está escrito: Não só de pão viverá 
o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus” (Ma-
teus 4.4). No Jardim do Éden, Satanás perguntou: “Deus disse?”. Eva 
respondeu “É, Deus falou”. A serpente retrucou: “Ah, isso foi o que 
Deus falou”. Depois de questionarem se Deus tinha falado ou não, 
eles desobedeceram à Palavra de Deus.

Isso soa familiar a você? O diabo nunca parou de fazer per-
guntas ao povo de Deus. Estas duas tentações servem como exem-
plo de como somos tentados no mundo hoje. Elas também servem 
para definir o pecado, que implica no que fazemos, ou deixamos de 
fazer, com o que sabemos a respeito do que Deus disse.

O que Jesus nos ensina com a tentação é que, se queremos vi-
ver, a Palavra de Deus vai nos mostrar como. Quanto mais entende-
mos a Bíblia, mais entendemos a vida. Por outro lado, quanto mais 
entendemos a vida, mais compreendemos e valorizamos a Bíblia, 
cujo propósito é que saibamos como viver.

A tentação do Jardim do Éden foi satisfazer primeiro a neces-
sidade física e deixar o que Deus quer em segundo lugar, ou seja, 
interpretar a Palavra de Deus de acordo com as necessidades natu-
rais. Deus quis que eles interpretassem suas necessidades naturais 
à luz da Sua Palavra. A tentação inverteu os valores: “suas necessi-
dades primeiro e a Palavra de Deus em segundo lugar”.

Quando Jesus foi tentado a transformar pedra em pão, o ten-
tador quis dizer: “Você já está jejuando há quarenta dias. Use seus 
poderes sobrenaturais para colocar suas necessidades físicas em pri-
meiro lugar, e a Palavra de Deus, Sua vontade, em segundo”. A res-
posta a esta proposta foi: “Palavra primeiro, necessidades depois”.

A mensagem da Bíblia pode ser resumida com a frase: “Deus 
em primeiro lugar!”. As respostas que Jesus deu às três tentações 
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podem ser sintetizadas nesta frase. Lembre-se que ser tentado não 
é pecar, mas, a maneira como respondemos à tentação pode re-
presentar vitória ou pecado. Nossa resposta à tentação deve ser a 
aplicação desta expressão: “Deus em primeiro lugar”.

Na segunda tentação, Satanás citou as Escrituras e sugeriu 
que Jesus provasse se Ele era mesmo o Filho de Deus, pulando do 
ponto mais alto do Templo de Salomão. A proposta era que, quando 
Ele fosse sobrenaturalmente resgatado da queda, teria provado que 
era o Filho de Deus.

Jesus, novamente, respondeu com as Escrituras, mostrando 
para Satanás o que Deus disse, que não devemos tentá-Lo ou tes-
tá-Lo. A linha que separa “colocar um novelo de lã”, como Gideão 
fez, e “testar Deus”, é muito tênue (Juízes 6.37,38). Quando nos 
matriculamos na “Faculdade da Fé”, aceitando o desafio de nos tor-
narmos seguidores de Cristo, não recebemos o direito de submeter 
Deus a testes. Ele tem o direito de nos testar a qualquer momento, 
mas nós não temos o direito de testá-Lo.

Na terceira vez que Satanás tentou Jesus, ofereceu todos os 
reinos do mundo, se Jesus simplesmente o adorasse. Mais uma vez 
nosso Senhor responde com um texto das Escrituras, paralelo ao 
texto citado na primeira tentação: “Ao Senhor, teu Deus adorarás, e 
só a ele darás culto” (Mateus 4.10).

A aplicação pessoal destas três tentações de Jesus é muito ób-
via. A primeira aplicação é: “Deus em primeiro lugar”. A Palavra de 
Deus vem em primeiro lugar e, depois, nossas necessidades. Adorar 
a Deus e a Ele somente. Todos nós temos aqueles momentos em 
que somos tentados a anular nossa fé, colocando Deus à prova e 
esquecendo que é Deus quem deveria nos testar.

Depois que Jesus refutou Satanás pela terceira vez, o tenta-
dor o deixou, mas seu ataque a Jesus durou todo o período do Seu 
ministério na terra. Isso pode ser observado, claramente, nos acon-
tecimentos da Sua última semana de vida, quando Jesus morreu e 
ressuscitou para nossa salvação.
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Alguns se perguntam se Jesus poderia ter se rendido a alguma 
das tentações de Satanás. Enquanto Jesus estava sendo tentado no 
deserto, será que Deus, Seu Pai, estava assistindo tudo, perguntan-
do-se: “Será que ele vai conseguir vencer a tentação?”. Você acha 
que foi assim? Eu garanto a você que Deus sabia que Seu Filho não 
seria como Adão, que se rendeu às tentações. Quando Jesus foi ten-
tado no deserto, não havia chance dEle cair.

Então, por que Jesus foi tentado? Era importante para Deus de-
monstrar para nós, logo no início da vida e do ministério do nosso Sal-
vador, que Ele não cairia em tentação. Judas escreveu: “Ora, àquele 
que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar 
irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória” (Judas 24). Jesus, 
que vive dentro de nós, pode nos guardar de cair em tentação? Cer-
tamente pode; se confiarmos nEle e andarmos de acordo com a Sua 
Palavra, Ele vai nos guardar, para que não caiamos em tentação.

A maneira como Ele enfrentou Suas tentações nos ensina 
como responder às tentações do maligno. Satanás não descansa e 
está sempre tentando nos dizer: “coloque suas necessidades físicas 
em primeiro lugar e as espirituais em segundo. Coloque qualquer 
coisa em primeiro lugar na sua vida, menos Deus”.

O pior inimigo do melhor é sempre o bom. É assim que Sa-
tanás nos rouba o melhor de Deus. Ele nos tenta com o bom, para 
que nos afastemos do melhor de Deus para nós. Deus nos ama e, 
quando O colocamos em primeiro lugar, Ele nos dá o Seu melhor. 
Ele quer que O coloquemos em primeiro lugar em nossas vidas e 
que vençamos as tentações de Satanás.



28

CAPÍTULO 5

O SERMÃO MAIS IMPORTANTE 
DE JESUS

Jesus fez vários discursos. Podemos considerar o Sermão do 
Monte como o mais importante deles. Este sermão resume o en-
sino ético de toda a Bíblia e também dos ensinos de Jesus. Quan-
do consideramos o contexto, no qual este sermão foi pronunciado, 
percebemos que não foi um sermão como os que ouvimos hoje.

O CONTEXTO DO SERMÃO DO MONTE
É importante considerar primeiro o contexto, para depois 

considerar o conteúdo. Uma das regras para estudar a Bíblia é sem-
pre procurar entender os textos dentro de um contexto. É impor-
tante saber o que vem antes e, também, o que estava acontecendo 
quando aquele ensino foi dado, bem como o que vem depois do 
ensino, ou do evento, citado na passagem. O contexto nos ajudará 
a interpretar a passagem que estamos estudando.

No final do quarto capítulo de Mateus, encontramos a des-
crição do contexto do Sermão do Monte. Jesus estava curando pes-
soas que tinham vindo de longe, de várias outras cidades, e até de 
outros países, para serem curadas (Mateus 4.23-5.1).

Enquanto Jesus curava as multidões que estavam aglomera-
das nas encostas do Mar da Galileia, Ele convidou alguns dos Seus 
discípulos para o encontrarem num ponto mais elevado daqueles 
montes (Marcos 3.13). Isso dividiu a multidão em dois grupos. Na 
parte baixa, no sopé da montanha, ficaram aqueles que faziam par-
te do problema. No ponto mais elevado, onde Jesus estava, ficaram 
aqueles que, pelo menos, queriam ser parte da solução e da respos-
ta. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus registram o sermão 
de Jesus nesse cenário.

Eu chamo este acontecimento de “O Primeiro Retiro Espiri-
tual Cristão”. De acordo com Marcos 3.13, só participou desse retiro 
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quem Jesus convidou, lançando o seguinte desafio: “vocês querem 
ser parte do problema ou da solução?”. Ele, então, recrutou discípu-
los para serem a solução e a resposta dEle para aqueles que ainda 
eram parte do problema.

Jesus estava ministrando para aquela multidão de doentes e 
sabia que, como um simples homem, Ele jamais poderia resolver 
aqueles problemas sozinho, mesmo sendo o Filho de Deus, na for-
ma humana.

No capítulo 7, lemos que Jesus finalizou esse retiro com outro 
convite que, acredito, só os 12 aceitaram. A minha certeza está fun-
damentada no fato de que, logo depois que desceu do monte, Jesus 
recrutou os doze apóstolos.

O CONTEÚDO DO SERMÃO DO MONTE
Jesus começou o seu Sermão do Monte, ensinando aos Seus 

discípulos as bem-aventuranças, que fazem parte da Sua solução 
para os problemas (Mateus 5.3-12). Estas oito bem-aventuranças, ou 
virtudes, definem a disposição mental de um discípulo de Jesus. De 
acordo com Jesus, a maneira como enxergamos as coisas pode ser a 
diferença entre uma vida cheia de luz ou de trevas (Mateus 6.22,23).

AS BEM-AVENTURANÇAS

COMENTÁRIOS GERAIS
As oito atitudes das bem-aventuranças constituem o sermão; 

o restante do ensino de Jesus é a aplicação que Ele faz do sermão. 
Os melhores professores e pregadores gastam pouco tempo expon-
do seu ensino ou teoria, e mais tempo exemplificando, aplicando e 
ilustrando a verdade proposta. Nesse discurso, Jesus lança um mo-
delo para todos nós.

O contexto deste sermão apresenta a crise que envolve um 
seguidor de Cristo, um cristão. As atitudes baseadas nas bem-a-
venturanças definem o caráter cristão. As quatro metáforas que 
seguem as bem-aventuranças: sal, luz, cidade e candeia sugerem o 
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desafio que causa impacto na cultura secular. A questão principal é: 
“Você é parte do problema ou da solução de Jesus? Você faz parte 
da resposta ou ainda faz perguntas?”.

Existe uma “linha divisória espiritual” entre a quarta e a quin-
ta bem-aventurança. Em toda Escritura existe um padrão no recru-
tamento de líderes chamados para fazer a obra de Deus, os quais 
têm o que chamamos de “experiência de vir” e “experiência de ir”. 
Todos eles vieram para Deus antes de irem por Deus; são adora-
dores de Deus antes de se tornarem trabalhadores para Deus. As 
quatro primeiras bem-aventuranças apresentam as atitudes que 
são aprendidas no vir até Deus, enquanto as últimas quatro bem-a-
venturanças falam do ir para Deus.

Uma pessoa pode desenvolver algum talento sozinha, mas 
só desenvolverá o seu caráter no meio de outras pessoas, através 
de relacionamentos. As quatro primeiras bem-aventuranças são 
desenvolvidas no topo da montanha ou, como Jesus se referiu em 
Mateus 6.6, numa experiência íntima com Deus, no recluso do seu 
quarto. Podemos aprender e cultivar as quatro primeiras bem-a-
venturanças no nosso relacionamento pessoal com Deus, mas as 
últimas quatro bem-aventuranças devem ser aprendidas e desen-
volvidas no relacionamento com outras pessoas.

As bem-aventuranças também podem ser separadas em du-
plas: o pobre de espírito que chora; o manso que tem fome e sede 
de justiça; o misericordioso de coração puro e os pacificadores que 
são perseguidos. Cada uma dessas duplas representa a perspectiva 
espiritual, que deve ser captada por um discípulo de Jesus, antes de 
ser parte da Sua solução e uma das Suas respostas.

A primeira dupla de bem-aventuranças ensina o discípulo a 
refletir: “A questão não é o que eu posso fazer, mas o que Ele pode 
fazer” ou, então, “Sem Ele não há nada que eu possa fazer”. A se-
gunda dupla de bem-aventuranças sugere o seguinte segredo espi-
ritual: “A questão não é o que eu quero, mas o que Ele quer”. A ter-
ceira dupla fala de outro segredo espiritual: “A questão não é quem 
eu sou, mas Quem Ele é”. A quarta dupla testemunha os resultados 
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das bem-aventuranças anteriores e confessa: “A questão não é o 
que eu fiz, mas o que Ele fez”.

Finalmente, as bem-aventuranças são como escalar uma 
montanha. A primeira nos leva em direção ao topo da montanha; a 
segunda nos leva um pouco mais para cima; a mansidão nos move 
até quase o topo e a nossa fome e sede de justiça nos faz alcançar o 
topo. As bem-aventuranças “de escalada” são as “bem-aventuran-
ças do vir”.

O retiro acaba e, no final, os participantes têm que deixar o 
topo da montanha. As bem-aventuranças “do ir” nos levam de volta 
ao sopé da montanha. Quando um discípulo está cheio da justiça de 
Deus, com o quê ele se parece? Ele é como os fariseus legalistas e 
autoconfiantes? Não! Ele é misericordioso e tem um coração puro. 
O discípulo começa a ser misericordioso e a ter um coração puro, 
quando desce da montanha para ser parte da solução de Deus nos 
problemas da multidão necessitada. Quando o discípulo é um pa-
cificador perseguido, sabemos que ele está novamente no sopé da 
montanha, onde os problemas estão.

ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE AS BEM-AVENTURANÇAS

“BEM-AVENTURADOS OS HUMILDES DE ESPÍRITO”
Ser humilde de espírito é a melhor atitude que podemos ter em 

relação a nós mesmos, e consiste em percebermos que, por nós mes-
mos, jamais seremos solução de Deus. Devemos estar sujeitos ao Rei, 
o único que é solução. Para que você, como discípulo de Jesus, seja 
solução para as necessidades do mundo, você tem que se submeter 
ao Rei; tem que ser humilde. Guarde esta palavra: “humildade”.

“BEM-AVENTURADOS OS QUE CHORAM”
Esta é a segunda bem-aventurança. A principal interpretação 

e aplicação desta bem-aventurança é que jamais seremos parte da 
solução e da resposta de Jesus para todo o sofrimento da multidão 
que está no sopé da montanha, se nós mesmos nunca passarmos 
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por sofrimento. Outra interpretação e aplicação para esta bem-a-
venturança é que choramos, quando reconhecemos que somos po-
bres de espírito, ou que não podemos fazer nada sem Ele.

“BEM-AVENTURADOS OS MANSOS”
A palavra mansidão é, provavelmente, uma das palavras mais 

mal compreendidas na Bíblia. Ela não quer dizer fraqueza, mas do-
cilidade ou submissão. Imagine um cavalo selvagem, forte, que nun-
ca usou freio na boca, nem rédeas na cabeça ou sela nos lombos, 
com muita força, mas sem controle. Quando este animal finalmente 
aceita o freio, a disciplina da rédea e a sela, ele se torna manso. 
Ao ler “bem-aventurados os mansos”, lembre-se desta ilustração do 
cavalo, porque é exatamente este o significado da palavra “manso”.

Em Mateus 11.29, Jesus declarou-se manso e, em João 8.29, 
assim se referiu ao Pai: “Eu faço sempre o que lhe agrada”. Jesus ti-
nha aceitado o jugo ou a disciplina de Seu Pai e isso O tornou manso. 
Nesta bem-aventurança, Jesus está ensinando que nós só seremos 
parte de Sua solução e resposta neste mundo, quando submeter-
mos nosso querer a Deus e aceitarmos a disciplina da Sua vontade 
para nossas vidas e ministérios, e não a nossa própria vontade.

“BEM-AVENTURADOS OS QUE TÊM FOME E SEDE DE JUSTIÇA”
Esta bem-aventurança não está dizendo que devemos ter 

fome e sede de felicidade, mas de justiça. Observe a ênfase dada 
neste sermão à disciplina justa. Além da alegria, Ele anuncia uma 
bênção sobre o discípulo que é perseguido pela necessidade de jus-
tiça; a prioridade de um discípulo deve ser a justiça, que deve exce-
der a dos escribas e fariseus (Mateus 5.10,20; 6.33).

“BEM-AVENTURADOS OS MISERICORDIOSOS”
A palavra “misericórdia” significa “amor incondicional”. Uma 

boa forma de parafrasear este versículo seria: “Bem-aventurados 
aqueles que são cheios do amor de Deus”. Se você vai descer do 
topo da montanha, para ser solução àqueles que estão feridos, você 
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precisa estar cheio do amor de Deus. Estar cheio de justiça é a mes-
ma coisa que estar cheio do amor de Deus.

“BEM-AVENTURADOS OS LIMPOS DE CORAÇÃO”
“Limpo” é a tradução de uma palavra grega, de onde vem 

a palavra “cateterização”. A essência dessa atitude do discípulo é 
um amor incondicional, o amor de Deus, onde qualquer motivação 
egoísta é “cateterizada”.

“BEM-AVENTURADOS OS PACIFICADORES”
Um pacificador reconcilia. O problema fundamental encon-

trado no sopé da montanha é a alienação. As pessoas enfrentam 
problemas que têm sua origem na alienação de Deus e das pessoas 
que estão ao seu redor. É por isso que Jesus desafiou Seus discípu-
los a serem agentes de reconciliação.

De acordo com Paulo, o objetivo da missão do discípulo com-
prometido com Jesus é a mensagem e o ministério de reconciliação. 
Devemos sair e anunciar: “Em nome de Cristo, pois, rogamos que 
vos reconcilieis com Deus” (II Coríntios 5.20).

“BEM-AVENTURADOS OS QUE SOFREM PERSEGUIÇÃO POR 
CAUSA DA JUSTIÇA, PORQUE DELES É O REINO DOS CÉUS”

Você pode achar que, se existissem pessoas que se compor-
tassem conforme as bem-aventuranças e tivessem todas estas ati-
tudes, o mundo as aplaudiria, mas, a oitava bem-aventurança afir-
ma que os discípulos de Jesus Cristo são perseguidos por causa das 
atitudes bem-aventuradas.

O discípulo que vive as bem-aventuranças enfrenta o mundo 
como um modelo daquilo que todos devem ser. Quando alguém 
passa por tal confrontação, ou confessa suas atitudes impróprias e 
aprende a viver conforme as bem-aventuranças, ou ataca o discípu-
lo que as vive. Desde que Jesus as pronunciou, a segunda opção é 
a mais praticada.
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Jesus ensinou as oito bem-aventuranças e, a seguir, no versícu-
lo 11, começou a fazer a aplicação delas. Observe como as bem-aven-
turanças são impessoais: “bem-aventurados os...”. Mas, no versículo 
11, Jesus disse: “Bem aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 
perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por mi-
nha causa”.

A mensagem de reconciliação vai onde está o conflito e, ge-
ralmente, esse lugar é de perigo. O discípulo autêntico de Jesus tem 
dado sua vida para o ministério de reconciliação, que ele leva ao seu 
lar, bairro, igreja, sala de aula e trabalho.
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A APLICAÇÃO DO SERMÃO DO MONTE

Depois de apresentar as características do caráter cristão, 
Jesus continua falando sobre quatro metáforas, as quais mostram 
o que acontece quando o caráter cristão confronta a cultura pagã. 
Ele ensinou aos Seus discípulos que eles são o sal da terra, a luz 
do mundo, a cidade edificada sobre o monte e a candeia (Mateus 
5.13-16). Estas quatro metáforas iniciam a aplicação do Sermão do 
Monte, e nós vamos analisar cada uma, individualmente.

“VÓS SOIS O SAL DA TERRA”
A interpretação e a aplicação desta metáfora é bem evidente, 

e tem a ver com o fato de que o sal era a única maneira que eles 
tinham para preservar a carne naqueles dias. Jesus estava dizendo 
que sem o sal o mundo se estraga, como acontece com a carne, e 
que seus discípulos eram o “sal” que preservaria o mundo da cor-
rupção moral e espiritual. No original, a frase é mais enfática e diz: 
“Vocês, e só vocês, são o sal da terra”.

Outra interpretação possível desta metáfora é que nenhum 
organismo vivo pode sobreviver sem o sal. De acordo com esta in-
terpretação, o que Jesus estava dizendo era basicamente isto: aque-
las pessoas no sopé da montanha não têm vida, mas, se vocês vive-
rem de acordo com estas oito bem-aventuranças, serão um veículo, 
através do qual as pessoas encontrarão vida”.

“VÓS SOIS A LUZ DO MUNDO”
Quando Jesus olhou para as multidões, ficou comovido, pois 

eram como ovelhas sem pastor, que não sabiam distinguir a mão 
esquerda da direita. Se você sabe o que as pessoas ignoram, você 
se torna a luz de que elas precisam. Mais uma vez, no original, o 
sentido é: “Vocês, e só vocês, são a luz do mundo”.
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UMA CANDEIA NO CANDEEIRO
Basicamente, o que Jesus estava falando com esta metáfora 

era: “antes de você se transformar em uma das Minhas soluções, 
você era como uma vela apagada, mas, agora que você experimen-
tou o novo nascimento, e se propôs a ser um dos Meus discípulos, 
sua luz tem que permanecer acesa. Toda vez que se acende uma 
candeia, escolhe-se um velador especial para colocá-la”. Jesus esta-
va dizendo que você é como uma candeia num velador.

A CIDADE SOBRE UM MONTE
A quarta metáfora é a da cidade sobre um monte, que não 

pode ser escondida. Se possuirmos as características das oito bem-
-aventuranças em nossa vida, nosso testemunho a respeito de Cris-
to não passará despercebido. Não existe nenhum discípulo secreto 
de Jesus Cristo.

UMA TARTARUGA NUM PAU DE CERCA
Será que você já viu alguma tartaruga num pau de cerca? Se, 

por acaso, algum dia, você olhar e ver uma tartaruga num pau de 
cerca pode estar certo de uma coisa: alguém colocou a tartaruga 
lá, porque ela jamais subiria sozinha! O discípulo de Jesus sente-se 
como uma tartaruga num pau de cerca. Ele está lá, estrategicamen-
te colocado, mas sabe que sozinho jamais chegaria naquele lugar; 
ele sabe que não estaria ali, se Jesus não o tivesse colocado. Deve-
mos olhar ao nosso redor, para perceber qual é nossa posição estra-
tégica dentro deste mundo e, como uma candeia no candeeiro, ou 
uma cidade sobre o monte, estarmos conscientes de que vivemos 
onde Cristo nos posicionou, a fim de sermos parte da solução para 
os problemas deste mundo necessitado.

A APLICAÇÃO CONTINUA
O que encontramos, a seguir (Mateus 5.17-48), é a continuação 

da aplicação que Jesus fez da parte mais difícil do Seu discurso. Ele co-
meçou fazendo duas afirmações. A primeira foi que Ele não veio para 
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destruir a Lei, mas para cumpri-la; a segunda foi que Seus discípulos 
demonstrariam ter entendido Seus ensinamentos, se a justiça deles 
excedesse à justiça dos escribas e fariseus (Mateus 5.17-20).

Observe que Jesus diz cinco vezes neste capítulo: “Ouvistes 
que foi dito... Eu, porém, vos digo”. Muitas vezes, Jesus cita o que foi 
dito, não por Moisés, mas pelos escribas e fariseus, que davam sua 
interpretação ao que Moisés ensinara.

A essência deste ensinamento é: “Tudo que estou ensinando 
está de acordo com a Palavra de Deus, mas este ensinamento não 
está em concordância com o ensino e com as tradições dos escribas 
e fariseus”. Neste ponto do Seu sermão, Jesus estava desafiando os 
ensinos daqueles líderes religiosos, o que continuou a fazer até que 
eles perceberam que não poderiam co-existir com Ele, e que tinham 
de crucificá-Lo.

O PROPÓSITO DAS ESCRITURAS
A principal diferença entre a maneira como Jesus interpretava 

e aplicava as Escrituras, e como os líderes religiosos o faziam, era 
que antes de Jesus aplicar a Lei de Deus na vida do povo, Ele passa-
va essa Lei pelo “prisma” do amor de Deus. Quando os escribas e 
fariseus ensinavam a Lei de Deus, eles não entendiam, nem se lem-
bravam do propósito dela, quando foi entregue a Moisés, no Monte 
Sinai, que era o bem estar pleno do povo de Deus.

A Lei era uma expressão do amor de Deus pelo Seu povo. É 
claro que Jesus sempre teve este propósito em foco, tanto que de-
safiou seus discípulos a assimilarem e nunca esquecerem Seu ensi-
no, quando voltassem ao sopé da montanha, a fim de serem luz do 
mundo.

JUSTIÇA RELATIVA (MATEUS 5.21-48)
Depois de declarar a importância das Escrituras na vida de um 

discípulo, Jesus mostrou como aplicar Seus ensinos nos relaciona-
mentos. O primeiro relacionamento tratado foi com o irmão e é in-
teressante observar que Jesus ressaltou que, às vezes, a prioridade 
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não é Deus, mas o irmão, o que demonstra como Jesus valorizava o 
relacionamento entre irmãos na fé. Não poderemos vencer o mun-
do, se não amarmos uns aos outros.

Jesus também ensinou como se relacionar com o inimigo. Vi-
vemos num mundo muito competitivo, e nosso adversário é nosso 
concorrente que se nos opõe (Mateus 5.25,26). Em seguida, Jesus 
orienta como deve ser nosso relacionamento com o sexo oposto 
(Mateus 5.27-30). Jesus nos adverte para que vençamos a batalha 
com a tentação, quando ela ainda é um olhar ou pensamento. 

A seguir, Jesus falou do relacionamento com as esposas (Ma-
teus 5.31,32), que deve ser permanente. Uma das causas da epide-
mia de divórcios que vivemos hoje é a infidelidade. Quando o divór-
cio é epidêmico, as famílias também têm uma disfunção epidêmica, 
que afeta os filhos. Muito da dor e do sofrimento que existe “no 
sopé da montanha” é resultante da derrota dos homens frente à 
tentação, que acabamos de mencionar.

Os discípulos também foram instruídos a não fazer juramen-
to, nem voto, como os fariseus faziam. O “sim” de um discípulo de 
Cristo deve significar “sim”, e um “não”, não. Além de ser homem da 
Palavra, o discípulo de Cristo deve ser homem de palavra, homem 
de integridade (33-37).

A ÉTICA SUPREMA (MATEUS 5.38-48)
Jesus encerra as aplicações, apresentando uma ética que se 

eleva acima de todo Seu ensino. Estes últimos versículos represen-
tam o mais alto ensino ético de qualquer religião, e foi um fator 
crucial na morte de alguns apóstolos e de milhões de discípulos, em 
toda a História da Igreja. Estes versículos também são considerados 
o ensino mais difícil de Jesus, pois se referem aos nossos inimigos. 
Jesus nos ensina que não devemos resistir àqueles que nos fazem 
mal, mas, ao contrário, devemos amá-los.

Lembre-se de que Jesus não deu estas duas instruções no 
sopé da montanha, para a multidão, mas, no topo, apenas para 
Seus discípulos, que tinham assumido o compromisso de segui-Lo 
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e até morrer por Ele (Lucas 9.23-25; 14.25-35). Jesus deixou claro a 
todos que se professaram Seus discípulos, que eles deveriam carre-
gar a cruz e segui-Lo. Quando Ele disse: “não resistais ao perverso” 
e “amai os vossos inimigos”, estava dizendo que eles poderiam vir a 
morrer por Sua causa.

Durante a “Guerra Santa”, que aconteceu por volta do ano 
1220, Francisco de Assis tratou de um soldado turco que tinha sido 
ferido. Um dos guerreiros passou em seu cavalo e, ao ver Francisco 
de Assis com o soldado turco, disse: “Francisco, se esse turco se re-
cuperar, ele vai matar você”. Francisco de Assis respondeu: “Então 
ele precisa conhecer o amor de Deus antes de tentar fazer isso”.

A mensagem central desta passagem está na pergunta que 
Jesus fez: “Não fazem os publicanos também o mesmo?” (46). O 
ensino de Jesus neste sermão foi: “como discípulo, você tem que 
ser diferente”. Este versículo já foi assim traduzido: “Se você amar 
somente aqueles que o amam, onde está a virtude? Você precisa da 
graça de Deus em seu coração para amar aqueles que não o amam”.

A Igreja do Novo Testamento era movida pela graça, que tinha 
recebido no Dia de Pentecostes (Atos 2), a qual deu ao povo a ca-
pacidade de ser diferente. Devemos orar pedindo a graça de Deus 
para aplicar esta ética suprema de Jesus no relacionamento com 
nossos inimigos.
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CAPÍTULO 7

TRÊS PERSPECTIVAS DE VIDA

Quando Jesus ensinou as bem-aventuranças, Ele desafiou 
Seus discípulos a olharem para dentro de si mesmos, e descobrirem 
quais eram as motivações que impulsionavam suas vidas. No texto 
que vem depois das bem-aventuranças, Ele os desafiou a olharem 
ao redor e aplicarem as bem-aventuranças em seus relacionamen-
tos. Quando os discípulos foram para o retiro no monte e apren-
deram como aplicar as bem-aventuranças em suas vidas, principal-
mente no que se referia ao relacionamento com seus inimigos, eles 
estavam mais que prontos para as três perspectivas de vida, que 
Jesus compartilhou com eles.

No sexto capítulo de Mateus, lemos que Jesus disse aos dis-
cípulos que olhassem para o alto e considerassem as disciplinas 
espirituais e os valores de um discípulo autêntico (as palavras “dis-
ciplina” e “discípulo” têm a mesma raiz). Jesus falou sobre três dis-
ciplinas que Seus discípulos deveriam praticar, no plano vertical e 
horizontal.

Os fariseus tinham uma justiça que era horizontal, praticada 
com o objetivo de arrancar aplausos e aprovação do povo. Jesus 
desafiou Seus discípulos a terem uma justiça praticada no nível ver-
tical, que buscasse aprovação de Deus, quando ensinou que a jus-
tiça dos discípulos deveria exceder à justiça dos escribas e fariseus 
(Mateus 5.20).

A DISCIPLINA DE DAR (MATEUS 6.1-4)
A primeira disciplina espiritual que Jesus ensinou é o que cha-

mamos hoje de administração ou mordomia. Nosso bem-estar e 
nossa saúde espiritual são diretamente afetados pela fidelidade na 
prática desta disciplina. O nosso dar tem que ser uma atitude verti-
cal, entre nós e Deus, e não para impressionar os outros. Ninguém 
precisa ficar sabendo o que você está dando para Deus.
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A DISCIPLINA DA ORAÇÃO: COMUNICAÇÃO COM DEUS 
(MATEUS 6.5-15)

Se você não souber orar, não poderá amar seus inimigos, nem 
ser parte da solução de Cristo na vida daqueles que ainda são par-
te do problema. Na verdade, você não pode resolver nem os seus 
próprios problemas, se não souber orar; por isso, Jesus ensinou aos 
Seus discípulos a disciplina da oração.

O ponto principal do Seu ensino sobre oração é que devemos 
ter certeza de que, quando oramos, falamos com Deus. Jesus falou 
que, se quisermos ter certeza de que estamos realmente falando 
com Deus, devemos entrar no nosso quarto, ou em qualquer lugar 
onde possamos nos isolar, e ficar a sós com Ele, pois nosso Deus, 
que está oculto, vai honrar e responder à oração sincera e secreta.

Dentro deste contexto, Jesus deu uma grande lição sobre 
como devemos orar. Este ensino deveria se chamar “A Oração dos 
Discípulos” e podemos enumerar sete pedidos nela. Depois de se 
dirigir a Deus como Pai do Céu, Jesus fez três pedidos providenciais: 
Seu nome, Seu reino e Sua vontade. Só depois destas coisas, deve-
mos orar o “dá-nos”.

Quando fazemos estas três petições providenciais, estamos 
pedindo que “Deus seja o primeiro em nossa vida”. Oração não é ir 
até à presença de Deus com uma lista de compras para Ele suprir. 
Depois que você estabelece corretamente suas prioridades, pode 
fazer seus pedidos pessoais, que são: “dá-nos, perdoa-nos, não nos 
deixe cair em tentação e livra-nos”.

O primeiro pedido pessoal é: “o pão nosso hoje” (11). O pão 
simboliza nossas necessidades, e o pão que pedimos é apenas o 
que supre as necessidades de “hoje”. Depois, oramos: “perdoa-nos 
as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores” (12). Je-
sus não está ensinando que nosso perdão está baseado no fato de 
que perdoamos. Nós perdoamos, porque fomos perdoados. Como 
poderíamos não perdoar, quando recebemos um perdão tão gran-
de? De acordo com Jesus, só experimentamos o perdão quando o 
praticamos. O terceiro pedido é: “não nos deixe cair em tentação” 
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(13). Este pedido pode ser assim interpretado: “Pai, se o Senhor 
guiar meus passos, e eu seguir Sua liderança, eu não terei que con-
frontar a tentação”. O quarto pedido é: “livra-nos do mal” (13).

Aprendemos que devemos finalizar nossa oração como co-
meçamos, ou seja, declarando Deus como prioridade número um 
em nossa vida, reconhecendo e declarando “que o poder para res-
ponder nossa oração virá dEle, por isso o resultado (o Reino) assim 
como a glória sempre pertencerá a Deus”.

A DISCIPLINA DO JEJUM (MATEUS 6.16-18)
Jesus ensinou que dar, orar e jejuar são comportamentos do ní-

vel vertical (16-18). Jejuar é declarar para Deus, e para nós mesmos, 
que valorizamos o que é espiritual mais que o que é físico. De acordo 
com Jesus, jejuar mostra a sinceridade das orações. Além disso, alguns 
milagres só acontecem com muita oração e jejum (Mateus 17.21).

A DISCIPLINA DE VALORES VERTICAIS (MATEUS 6.19-34)
Depois disso, Jesus falou sobre a disciplina de valores celes-

tiais (19-34). Nesta passagem, Ele descreve outra causa para o so-
frimento daqueles que estão no sopé da montanha. As pessoas so-
frem, porque não têm valores espirituais. Para que Seus discípulos 
sejam parte de Sua solução e uma das Suas respostas para o povo, 
que ainda é parte do problema, eles devem ter os valores verticais 
e espirituais de Cristo.

Há tesouros no céu e tesouros na terra. Os discípulos de Je-
sus não devem acumular tesouros na terra, porque se corroem e 
são roubados. Eles devem acumular tesouros no céu, onde nem a 
traça nem a ferrugem corroem e onde os ladrões não roubam. Pa-
rafraseando esta citação de Jesus, poderíamos dizer: “se você quer 
saber quais são seus valores, olhe para trás e veja com que você 
gastou seu dinheiro ou dê uma olhada nas suas antigas agendas e 
veja como utilizou seu tempo nos últimos cinco anos”.

Onde está seu tesouro, ali está o seu coração; se você quer 
saber quais são os seus tesouros, faça a você mesmo a seguinte 
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pergunta: “como você usa o seu tempo e o seu dinheiro? O que 
você faz durante o dia? Quais são os seus desejos? Com que você 
se preocupa? Se você fizer uma avaliação das suas atividades, ambi-
ções e ansiedades, conseguirá enxergar seus valores”.

Jesus conclui seu discurso sobre valores verticais, ensinando 
aos Seus discípulos que a prioridade número um em suas vidas deve 
ser o Reino de Deus e Sua justiça; se aqueles que têm fome e sede 
de justiça ajustarem suas prioridades, Deus os abençoará em tudo 
que eles precisam, porque eles terão colocado Deus e Seu Reino em 
primeiro lugar.

OLHE PARA DENTRO (MATEUS 7.1-5)
Quando lemos o sétimo capítulo de Mateus, percebemos 

que Jesus já estava encerrando aquele retiro. Depois de desafiar 
os discípulos a olharem para dentro de si, ao redor e para o alto, 
Ele concluiu Seu ensino, fazendo-os tomar a decisão de se autoe-
xaminarem. Com uma metáfora irônica, Jesus diz que não devemos 
procurar um cisco no olho do irmão, quando nós mesmos estamos 
com uma trave em nosso olho. Devemos olhar para dentro e pedir a 
Deus que nos julgue, antes de julgarmos outras pessoas. Com este 
ensino, Jesus está nos dizendo para não sermos críticos e hipócritas.

OLHE PARA CIMA (MATEUS 7.7-11)
Depois de falar sobre valores e disciplinas espirituais, Jesus 

convidou os que tinham participado daquele retiro a tomarem a de-
cisão de olhar para cima com perseverança. Ele os ensinou a pedir, 
buscar e bater sem parar e, depois, fez uma promessa tridimensio-
nal: todo o que pede, recebe; o que busca, encontra, e todo o que 
bate, continuamente, tem aberta a porta diante de si (7,8).

OLHE AO REDOR (MATEUS 7.12)
Quando as pessoas já estavam se preparando para deixar o 

monte, Jesus convidou-as a tomarem a decisão de olhar ao redor. 
Este ensino é chamado de “A Regra de Ouro”. O resumo de todo o 
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ensino da ética de relacionamento de Jesus e de toda a Bíblia está 
contido neste versículo.

O desafio básico deste ensinamento é: se você quer ser o sal 
e a luz de que o mundo tanto necessita, coloque-se no lugar das 
pessoas com quem você se encontrar. Depois, faça a você mesmo a 
seguinte pergunta: ‘’se eu fosse essa pessoa, o que eu gostaria que 
um discípulo, que ouviu todo o ensino de Jesus, no topo da monta-
nha, fizesse?’’ Assim que você obtiver a resposta, execute-a!

Fazendo uma aplicação deste ensino em nossa vida, coloque-
-se no lugar do seu cônjuge, filhos, pais, irmãos e companheiros de 
fé. Aplique este ensino com todas as pessoas que estão próximas de 
você. Coloque-se no lugar de cada uma, e procure descobrir o que 
elas gostariam que você fizesse.

Aplique este ensino àqueles que ainda não aceitaram Jesus 
Cristo, e, portanto, não experimentaram a bênção da salvação. De-
pois, pergunte: “Se eu fosse essa pessoa, o que eu gostaria que um 
discípulo de Jesus me fizesse?” Quando você descobrir a resposta, 
não perca tempo e a pratique. Esta é a Regra de Ouro do evangelismo.

O CONVITE (MATEUS 7.13-27)
Quando Jesus iniciou o retiro, seu convite foi: “você é parte 

do problema ou quer ser parte da solução?”. No final, Jesus lançou 
o mesmo desafio. A diferença é que os que ouviram o convite já 
tinham decidido ser parte da solução. Quando encerrou o retiro, 
Jesus questionou: “que tipo de solução você quer ser?”.

Resumindo e parafraseando o questionamento de Jesus, no 
encerramento do retiro, concluímos que há vários tipos de discípu-
los: os muitos e os poucos, os falsos e os verdadeiros, os que falam 
e os que fazem. Os muitos acham que existe uma resposta fácil para 
ser solução e nunca se tornam parte dela, porém os poucos perce-
bem que ser sal da terra e luz do mundo começa com uma porta 
estreita, seguida de uma vida disciplinada. Você vai ser um dos mui-
tos ou um dos poucos? Vai ser um dos falsos ou um dos verdadeiros 
discípulos, que realmente fazem parte da solução? Você vai ser um 
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daqueles que somente falam ou vai preferir fazer de acordo com o 
que foi instruído por Jesus em Seus ensinamentos?

A metáfora com a qual Jesus concluiu este importante dis-
curso destaca dois tipos de discípulos, que estão prestes a deixar o 
monte. Jesus usa a ilustração de duas casas, que simbolizam duas 
vidas. A primeira, a casa construída sobre a rocha, é o discípulo que 
obedece aos ensinamentos de Jesus. A outra, construída sobre a 
areia, representa o discípulo que não aplica em sua vida o que Jesus 
ensinou. Os dois ouviram o ensino, mas um, o tolo, desobedece, 
enquanto o outro aplica em sua vida o que aprendeu. A diferença 
entre os dois tipos de discípulos está no que eles fazem com os en-
sinos que receberam (Mateus 7.24-27).

Agora que você já refletiu comigo sobre este ensino, pense 
sobre o tipo de discípulo que você será para Jesus. O que você vai 
fazer com o que aprendeu?
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A COMISSÃO DO DISCÍPULO 
COMPROMETIDO

Não temos ideia de quantos discípulos participaram do Pri-
meiro Retiro Espiritual Cristão. Como já foi mencionado antes, 
quando Jesus terminou aquele ensino no monte, Ele comissionou 
12 discípulos para serem Seus apóstolos. Obviamente, Jesus recru-
tou esses discípulos no retiro e, mais tarde, comissionou-os para 
participarem da Sua missão, a serem parte da estratégia, que é al-
cançar o mundo com a salvação que Ele veio trazer.

Eu já fiz esta pergunta, mas vou fazer novamente: o que você 
faria, se soubesse que só tinha três anos de vida, para cumprir sua 
missão? Com certeza, Jesus sabia que Ele tinha apenas três anos de 
ministério terreno, e foi por isso que transmitiu aos apóstolos Seu 
desejo de alcançar todo o mundo com a salvação. Seus discípulos 
foram fiéis e usaram suas vidas para espalhar as boas novas pelo 
mundo. Cinco séculos depois que Jesus os comissionou, ninguém 
conseguia um emprego no Império Romano, sem antes se declarar 
cristão. Com o mesmo empenho dos primeiros cristãos, devemos 
alcançar nosso mundo para Cristo, proclamando o Evangelho.

ENCONTRO COM OS DOZE APÓSTOLOS
Jesus passou uma noite inteira em oração antes de comissio-

nar os 12 apóstolos (Lucas 6.12,13). Os primeiros quatro apóstolos 
chamados foram dois pares de irmãos, Pedro e André, e Tiago e 
João. Estes quatro homens eram pescadores e trabalhavam juntos.

Filipe e Bartolomeu também aparecem juntos, assim como 
Tomé e Mateus. Filipe era um homem de negócios, envolvido no 
setor de cavalos e transporte. Hoje, provavelmente, ele estaria no 
ramo automobilístico. Estudando os outros Evangelhos, sabe-se 
que Bartolomeu também era conhecido como Natanael.
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Tomé era um intelectual, um questionador; quanto a Mateus, 
era coletor de impostos, um publicano, que trabalhava para Roma, 
recolhendo impostos dos seus compatriotas judeus e, por isso, o 
povo considerava os publicanos traidores. Nos Evangelhos, há duas 
palavras que aparecem sempre juntas: “publicanos e pecadores”, 
o que significa que só pelo fato de ser publicano, o homem já era 
considerado pecador. Como os judeus odiavam declaradamente os 
publicanos, torna-se interessante pensar que Jesus escolheu um 
publicano para fazer parte do grupo dos 12 apóstolos.

Os últimos quatro nomes da lista são nomes repetidos, como 
o de Simão, “o Zelote”, além de Simão Pedro. Este outro Simão era 
assim chamado, pois pertencia a um grupo de guerrilha de resistên-
cia ao poder de Roma. Hoje, ele seria chamado de revolucionário.

Eu gostaria de saber sobre o que Simão, o Zelote, e Mateus, 
o publicano, conversavam enquanto caminhavam com Jesus pela 
Galileia, Judeia, Jerusalém e Samaria! Imagine a surpresa quando 
Jesus disse para Mateus, o publicano, e para Simão, o Zelote, que 
ambos deviam se amar e um lavar os pés do outro! (João 13.34,35).

Havia mais um Tiago na lista dos 12, denominado “Tiago, filho 
de Alfeu”. Em Marcos 15.40, ele também é descrito como “Tiago, 
o menor”, provavelmente porque ele era de baixa estatura. Encon-
tramos dois homens nesta lista, cujos nomes eram “Judas, filho de 
Tiago”, também chamado Tadeu, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus.

Os apóstolos saíram para pregar o Evangelho e dar mostras do 
Reino de Deus, através de sinais e maravilhas. Eles deveriam curar 
os doentes, purificar os leprosos, expulsar demônios e ressuscitar 
mortos, anunciando o Evangelho sem cobrar nada, confiando que 
Deus supriria suas necessidades. Eles deveriam viver pela fé.

Jesus avisou-lhes que poderiam não ser bem recebidos, por 
estarem obedecendo ao chamado para participarem da Sua Comis-
são, cujo objetivo era alcançarem o mundo com Sua estratégia, o 
que acontece ainda hoje.

QUESTIONÁRIO SOBRE OS APÓSTOLOS
O questionário a seguir o ajudará a estudar melhor o que vimos 
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até agora, e será uma bênção para você. Responda as seis perguntas 
sobre cada um dos 12 homens com quem Jesus passou os três anos 
do Seu ministério, e a quem Ele confiou Sua missão neste mundo:

1. O que ele estava fazendo, quando Jesus o encontrou?
2. Que mudanças aconteceram resultantes do seu encontro 

com Jesus?
3. Onde ele estava quando morreu?
4. O que ele estava fazendo quando morreu?
5. Baseado em tudo o que você aprendeu na Bíblia e em 

outras fontes, como foi que ele morreu?
6. Por que Jesus escolheu esse homem, em particular, para 

ser um apóstolo?

Quando Jesus chamou aqueles apóstolos para o monte, exigiu 
compromisso de cada um deles, porque sabia que eles iam sofrer 
e até morrer por Ele. Qual é o seu nível de comprometimento com 
Jesus? Você é um discípulo autêntico de Jesus? Você está disposto 
a assumir um compromisso com Jesus, como os apóstolos fizeram?
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AS PARÁBOLAS DE JESUS 
NO EVANGELHO DE MATEUS

O capítulo 13 de Mateus é o capítulo mais longo e com o 
maior número de parábolas deste Evangelho. A palavra “parábola” 
vem do grego e da junção de “para”, que significa “ao lado de”, e 
“ballo”, que tem o significado de “jogar”. Uma parábola é uma nar-
rativa “jogada ao lado de” uma verdade que alguém está tentando 
ensinar. Jesus foi o Mestre absoluto das parábolas.

Houve um período no Seu ministério em que Jesus ensinou, 
exclusivamente, por meio de parábolas. Uma das razões é que Ele 
não corria o risco de ser preso, já que as autoridades não enten-
diam o que estava sendo transmitindo, pois só os que tinham sido 
ensinados pelo Espírito Santo podiam compreender. Como estamos 
tendo uma visão panorâmica do Livro de Mateus, vou apresentar a 
você apenas o conceito de parábola e dar alguns exemplos das que 
Jesus ensinou.

A PARÁBOLA DO SEMEADOR (MATEUS 13.1-23)
Jesus começou com a Parábola do Semeador, que fala de um 

fazendeiro que saiu pelo campo para jogar suas sementes, sendo 
que algumas caíram no solo duro do caminho por onde as pessoas 
passavam, permanecendo na superfície, sem penetrar no solo, até 
que os pássaros as comeram.

Outras sementes caíram onde a terra estava fofa e começa-
ram a brotar, mas o terreno era rochoso e as raízes logo alcançaram 
a rocha e não se desenvolveram. Quando o sol veio, a planta secou 
e não produziu fruto algum.

Algumas sementes caíram onde o solo era bom, profundo e 
úmido, por isso elas brotaram; porém, quando as plantas começa-
ram a crescer, também ervas daninhas se reproduziram, sufocando 
as plantas, que não produziram frutos.
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As últimas sementes do fazendeiro caíram num solo bom, 
onde não havia qualquer problema, e logo produziram frutos; algu-
mas trinta, outras sessenta e outras cem por um.

Quando lemos esta parábola, achamos que seu nome é apro-
priado; no entanto, depois de estudá-la com mais cuidado, passa-
mos a achar que ela poderia ser chamada de “A Parábola das Se-
mentes”, porque “a semente é a Palavra”. Esta parábola possui um 
ensino muito profundo da Palavra de Deus e algumas questões re-
ferentes ao ensino e à pregação desta Palavra. “Vede, pois, como 
ouvis” a Palavra de Deus, nos alertou Lucas (Lucas 8.18).

Depois que Jesus proferiu esta parábola, ficou só com Seus 
apóstolos, que Lhe perguntaram o seu significado, ouvindo do Mes-
tre a interpretação. Jesus disse: a semente é a Palavra de Deus e 
os quatro tipos de solo representam quatro maneiras diferentes de 
como as pessoas respondem à pregação do Evangelho.

Quando conhecemos a interpretação que Jesus fez desta pa-
rábola, achamos que ela poderia ter mais um título: “A Parábola 
dos Solos”. Refletindo um pouco mais, percebemos que o foco da 
parábola está em como as pessoas respondem à Palavra de Deus e, 
assim, concluímos que ela poderia ter outro título: “Quatro Manei-
ras de Ouvir a Palavra de Deus”, uma vez que ela descreve quatro 
diferentes maneiras das pessoas reagirem ao ensino e à pregação 
da Palavra de Deus.

Quando a Palavra de Deus é apresentada, normalmente as 
pessoas não entendem, porque suas mentes estão obscurecidas, 
razão pela qual a Palavra não penetra e elas não produzem frutos.

Na segunda figura, a pessoa entende a Palavra, seu enten-
dimento está acessível, mas existem pedras que impedem que as 
raízes se aprofundem no solo. As pedras representam as pessoas 
de coração endurecido, como Jesus costumava chamar, o que torna 
o compromisso delas com a Palavra superficial. Essas pessoas até 
acreditam na Palavra, mas, quando vem a tribulação ou a persegui-
ção, elas desistem facilmente, sem frutificar.
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O terceiro tipo descrito é uma pessoa derrotada pelas forças 
como o engano das ambições carnais ou os prazeres que a envol-
vem, que Jesus denomina como “os cuidados do mundo”. Nesta pa-
rábola, aprendemos que os espinhos ou as ervas daninhas são os 
obstáculos que sufocam a planta e, em razão disso, esse terceiro 
tipo de pessoa também não frutifica.

O quarto tipo de solo ilustra a maneira como Jesus gostaria 
que todos nós respondêssemos à Palavra de Deus, sem nada que 
impeça a planta de crescer e frutificar. Esta é uma ilustração da pes-
soa determinada a não deixar que nada em sua vida seja impedi-
mento para que ela produza frutos. Lucas descreve da seguinte for-
ma essa pessoa: “... ouvindo a palavra, a conservam num coração 
honesto e bom e dão fruto com perseverança” (Lucas 8.15).

A verdade desta parábola é clara para qualquer um que en-
sina ou prega a Palavra de Deus. Quando a Palavra é pregada ou 
ensinada, há sempre estes quatro tipos de ouvintes, e um pregador 
com discernimento pode identificar quem são elas.

Todos os que ouvem a Palavra de Deus, bem como os que a 
ensinam, deveriam refletir muito sobre esta parábola. Temos sem-
pre que observar nosso próprio solo e sondar o seu tipo para rece-
ber a semente, a Palavra de Deus. Será que estamos permitindo que 
a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas? E você, é cem por cen-
to frutífero ou apenas trinta por cento? Os que ensinam também 
devem estar bem conscientes desta realidade, porque o ensino e a 
pregação da Palavra serão infrutíferos, se os ouvintes não entende-
rem o seu significado.

Deveríamos também entender que nosso ensino e pregação 
serão infrutíferos, se o centro da vontade do ouvinte não for atin-
gido. Portanto, quando ensinamos, devemos fazê-lo de forma que 
a Palavra alcance o entendimento dos ouvintes. Quando pregamos 
ou ensinamos, devemos orar para que o Espírito Santo penetre no 
centro da vontade daqueles que ouvem o que ministramos.

O desafio que é lançado nesta parábola não é para que nos 
tornemos “especialistas da Bíblia”, mas discípulos compromissados 
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com o Senhor, praticantes da Palavra, que penetra no coração das 
pessoas. Por isso, a única coisa que devemos fazer é ouvir, viver, 
ensinar e pregar a Palavra, pedindo que o Espírito Santo abra os ou-
vidos espirituais dos nossos ouvintes, a fim de que eles entendam e 
obedeçam a Palavra de Deus. Precisamos orar, pedindo o dom da fé 
e o desejo de praticar a Palavra, para que ela frutifique (João 7.17; 
Filipenses 2.13).

Também devemos confiar que Deus vai nos capacitar, para que 
vençamos todas as forças deste mundo, que combatem para que a 
Palavra não frutifique em nós. Só Deus pode fazer isso! “Quanto a 
nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra” (Atos 
6.4). As duas coisas, oração e pregação, devem caminhar juntas.

A PARÁBOLA DO JOIO (MATEUS 13.24-30; 36-43)
Esta é uma parábola pequena, mas seu ensino é de grande 

importância, o qual pode, inclusive, ajudar a esclarecer uma dúvida 
que tem tirado a tranquilidade de teólogos e filósofos de todos os 
tempos. A pergunta é: “De onde veio o mal? Como explicar a pre-
sença do mal num mundo criado e sustentado por um Deus onipo-
tente e amoroso?”.

A resposta de Jesus, através desta parábola é: “Um inimigo 
Meu fez isso, enquanto os homens dormiam”. A origem do mal é 
atribuída ao “inimigo dEle” e, também, à negligência dos homens. 
Talvez esta explicação de Jesus tenha inspirado o homem que escre-
veu a frase: “Basta os homens bons não fazerem nada, para o mal 
triunfar sobre o bem”.

Na parábola anterior, a semente simbolizava a Palavra de 
Deus, caindo sobre vários tipos de solo, que é o coração do homem. 
Nesta parábola, as “sementes” têm um sentido diferente, pois elas 
simbolizam homens que são plantados no solo deste mundo.

Pode ser difícil entender mas, depois que aceitamos que o 
mal existe, o desafio começa: o que você tem feito com relação a 
este problema? De acordo com Jesus, o campo é o mundo, e isso 
nos leva a refletir na tarefa, da qual Ele incumbiu Seus discípulos: 
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“Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para Sua sea-
ra” (Mateus 9.38).

O pregador John Wesley entendeu e abraçou esta visão de 
Cristo e declarou: “O mundo é a minha paróquia!”. Não podemos 
perder esta visão de que “o campo é o mundo todo”, quando acei-
tamos o desafio de lidar com o bem e o mal que nele atua.

AS PARÁBOLAS DO GRÃO DE MOSTARDA E DO FERMENTO 
(MATEUS 13.31-33)

Estas duas parábolas têm se cumprido em toda a História da 
Igreja. Elas ensinam que o Reino, do qual Jesus sempre falou, come-
çou pequeno, como um grão de mostarda, que se torna uma grande 
árvore, bem como a medida do fermento, que é colocada na massa 
e o faz crescer.

Ao mesmo tempo, existe uma palavra profética nestas duas 
parábolas. Jesus está dizendo que o Reino terá um crescimento ex-
traordinário, como o do grão de mostarda; e também uma tremen-
da influência no mundo, como o fermento na massa do pão. Quase 
dois mil anos se passaram e a história do mundo se dividiu entre an-
tes e depois da vida e da influência desse Homem chamado Jesus.

O princípio que rege a ação do fermento e do grão de mos-
tarda ainda funciona hoje. Quando consideramos o crescimento 
da Igreja, mesmo naqueles lugares onde há perseguição, vemos o 
cumprimento destas duas parábolas.

Apesar da figura do fermento ser um símbolo do mal em todo 
o restante da Bíblia, nesta parábola ela representa a presença e a 
influência do Reino de Deus neste mundo. Se representasse o mal, 
então a parábola estaria ensinando a corrupção total do Reino, 
mensagem esta que não condiz com o que a Bíblia ensina, pois ela 
fala do triunfo do bem sobre o mal.

AS PARÁBOLAS DO TESOURO ESCONDIDO E DA PÉROLA (MA-
TEUS 13.44-46)

Esta dupla de parábolas forma uma linda figura da alegria e do 
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comprometimento total do Rei com o Seu Reino. A mensagem delas 
para nós é: “se Jesus Cristo é alguma coisa para você, então Ele é tudo 
para você. Porque, se Jesus não for tudo para você, Ele é nada”.

Somente veremos o Reino, do qual Jesus está falando, quando 
o enxergarmos como a coisa mais importante que já vimos. O Reino 
do Céu merece um compromisso integral da nossa parte. Estas duas 
parábolas ensinam que jamais entenderemos ou apreciaremos o 
Reino até que estejamos dispostos a vender tudo o que temos e 
entregar tudo que somos para o Rei que governa esse Reino.

A PARÁBOLA DO PERDÃO (MATEUS 18.15-35)
Mais uma parábola de ensino muito profundo, desta vez ensi-

nando sobre o perdão. Pedro quis saber quantas vezes devemos per-
doar o irmão que nos tenha feito alguma ofensa. Naquele tempo, a 
tradição ensinava que o irmão deveria ser perdoado sete vezes, mas 
Jesus ensinou que você deve perdoar seu irmão um número ilimitado 
de vezes; quando Jesus falou setenta vezes sete, na verdade, Ele quis 
dizer infinitas vezes. A base para afirmarmos isso está ilustrada na 
próxima parábola, a do credor sem compaixão (23-35).

O grande débito que foi perdoado representa o perdão de 
Deus para todos os nossos pecados, quando fomos salvos. A salva-
ção para nós envolve o cancelamento de todos os nossos “débitos”, 
ou seja, o perdão de todos os pecados que havíamos cometido.

Esta parábola é uma continuação da Oração do Pai Nosso, 
na qual Jesus ensinou a pedir o perdão dos nossos débitos, assim 
como perdoamos nossos devedores. O comentário que Jesus fez a 
respeito deste assunto é muito profundo. Ele ensinou que se não 
perdoarmos aqueles que nos ofendem, também nosso Pai não per-
doará nossas ofensas.

O Evangelho da salvação proclama que, quando Jesus morreu 
na cruz, Ele pagou o débito de cada um de nós, porque nós não o 
podíamos pagar. Num entendimento superficial, achamos que so-
mos perdoados porque perdoamos, porém, devemos perdoar os 



55

ESTUDO PANORÂMICO DO NOVO TESTAMENTO (MATEUS A ROMANOS)

outros porque primeiro Deus, em Cristo, nos perdoou (Efésios 4.32; 
Colossenses 3.12,13).

UMA PARÁBOLA SOBRE CREDENCIAIS (MATEUS 21.23, 28-31)
Na minha opinião, esta é uma das parábolas mais fascinantes 

de Jesus. Quando Deus se tornou Homem e veio ao mundo, cujo sis-
tema supervaloriza títulos e credenciais, Ele não tinha um ou outro, 
mas tinha atitudes. Uma das diferenças mais marcantes entre Jesus 
e os fariseus é que Ele valorizava as atitudes das pessoas e ignorava o 
título que a pessoa ostentava. Jesus e os fariseus tinham prioridades 
opostas e este ponto de divergência é a essência desta parábola.

Os dois filhos desta parábola disseram uma coisa e fizeram 
outra. O título de filhos que eles tinham não teve muito valor, mas, 
sim, o que fizeram. No entendimento dos líderes religiosos, Jesus e 
João Batista não tinham as credenciais que o mundo religioso da-
quele tempo reconhecia. Seus títulos não os identificavam como 
filhos de Deus, que trabalhavam na Sua vinha; mas, em relação à 
atitude, Jesus e João Batista estavam fazendo a obra do Pai.

Por outro lado, os líderes religiosos possuíam títulos, mas não 
tinham atitudes. Em razão das suas vestimentas e de todo aparato 
que usavam, eles se consideravam filhos de Deus e trabalhadores 
da vinha de Deus, mas, com base nas suas atitudes, eles não esta-
vam na vinha do Pai.

Quando eles pediram as credenciais de Jesus, Ele respondeu 
que as Suas atitudes eram Suas credenciais, por isso, enquanto não 
entendermos que não é o título, mas nossas atitudes que têm valor, 
estaremos enganando a nós mesmos. Estima-se hoje que haja mais 
de dois milhões de pastores no mundo e menos de cem mil deles 
é formado em teologia. Isto significa que a maioria dos pastores no 
mundo de hoje precisa ouvir esta parábola de Jesus. O texto seguin-
te é como se fosse um comentário desta parábola tão profunda.

UMA VIDA ÚNICA
“Nasceu numa pequena vila, filho de uma mulher camponesa; 
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trabalhou numa carpintaria até os trinta anos e, durante três anos, 
viajou por todo o país, parando para conversar, ouvir as pessoas e 
ajudar todos que podia.

Ele nunca escreveu livro algum, nem recebeu títulos honorá-
rios; nunca concorreu a nenhum cargo público, nem teve sua pró-
pria família ou casa. Ele nunca fez nada que ficasse registrado num 
monumento. Enfim, Ele não possuía credenciais.

Quando Ele tinha apenas trinta e três anos de idade toda a 
opinião pública voltou-se contra Ele e Seus amigos O rejeitaram. Foi 
preso e ninguém o defendeu, pois não queriam se envolver. Depois 
de um julgamento injusto, foi executado ao lado de dois ladrões 
confessos e, não fosse a generosidade de um amigo, Ele não teria 
sequer onde ser enterrado.

Tudo isso aconteceu há quase vinte séculos e ainda hoje Ele 
é líder da humanidade, exemplo máximo de amor. Não é exagero 
dizer que todos os exércitos que já marcharam, frotas que navega-
ram, governantes e reis que reinaram, nada nem ninguém afetou 
tanto a vida do homem na terra como essa Única Vida” (Fred Bock).

A PARÁBOLA DA ENTRADA TRIUNFAL DE JESUS EM JERUSALÉM
Milhões de pessoas sabem que Jesus entrou em Jerusalém 

montado num jumentinho, num dia que, posteriormente, ficou co-
nhecido como “domingo de palmas”. Você já leu sobre o que Jesus 
fez, quando desceu do jumento? Ele purificou o Templo, amaldi-
çoou a figueira e fez com que os líderes religiosos chegassem ao 
máximo da hostilidade contra Ele.

A parábola que comentaremos a seguir é uma ilustração de 
Deus (o Dono da vinha) enviando Seus profetas (os servos) para re-
ceber os frutos do Reino. Depois que os servos foram maltratados, 
o filho do proprietário foi enviado para receber o fruto da vinha, 
porque ele acreditava que eles respeitariam seu filho, mas eles o 
mataram! Está claro que o filho, nesta parábola, representa Jesus, a 
quem os líderes religiosos, naquele momento, já planejavam matar 
(Mateus 21.33-46).
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Algumas das palavras mais duras proferidas por Jesus estão 
registradas na conclusão deste capítulo, quando se dirigiu aos líde-
res religiosos judeus, usando uma metáfora para adverti-los de que, 
por eles não estarem dando frutos, o Reino lhes seria tirado, e seria 
dado a um povo que produzisse frutos para o Reino.

Nos capítulos 10 e 11 do Livro de Atos, lemos acerca do cum-
primento desta palavra, ou seja, como o povo de Deus recusou cair 
sobre a pedra do compromisso com Cristo e experimentar o que-
brantamento produzido por Ele, mais tarde a Pedra cairia sobre 
aquele povo, reduzindo-o a pó (Mateus 21.44).

Nas Escrituras, a figueira representa Israel, e quando relacio-
namos a metáfora, onde Jesus amaldiçoa a figueira, entendemos 
que Ele está dizendo aos líderes religiosos de Israel que Seu Pai está 
fazendo a mesma coisa que fez com o povo hebreu no deserto. Po-
demos, inclusive, relacionar o capítulo 14 do Livro de Números com 
esta parábola. Quando o povo caminhou pelo deserto, Deus foi pa-
ciente e provou dez vezes quem Ele era. Por fim, declarou que, por 
causa da incredulidade, muitos morreriam no deserto e não toma-
riam posse da Terra Prometida.

Naquele dia, Jesus “destituiu” os líderes religiosos judeus da 
sua posição de honra e pompa dentro de Jerusalém. A parábola da 
Entrada Triunfal de Jesus tem sido cumprida muitas vezes em toda 
a História da Igreja. É como se Deus, de tempos em tempos, remo-
vesse o seu “quartel general” para uma parte do mundo, onde Sua 
Igreja esteja produzindo frutos para o Seu Reino.

COMO ESTUDAR AS PARÁBOLAS DE JESUS
Existem 47 parábolas, nos três evangelhos sinópticos. Aqui fo-

ram selecionados alguns exemplos, para mostrar uma parte impor-
tante do ensino de Jesus, no Evangelho de Mateus; porém, ainda 
há muito que descobrir num estudo mais profundo delas. Quando 
você as estiver estudando, considere algumas das minhas suges-
tões: lembre-se que uma parábola é uma história que um professor 
conta, junto com uma verdade que ele quer ensinar; por isso, deve-
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mos procurar descobrir qual é a verdade central de cada parábola. 
Jesus foi o mestre absoluto neste tipo de abordagem.

É importante que você conheça o contexto de cada parábola; 
portanto, faça sempre a seguinte pergunta: qual foi o contexto, no 
qual essa parábola foi pronunciada? Quando isso aconteceu? Em que 
circunstância aconteceu? Qual foi a interação com o povo que levou 
Jesus a pronunciar essa parábola? A quem ela foi dirigida? Qual foi o 
objetivo de Jesus ao proferir essa parábola? Que verdade estava liga-
da a ela? Aceite a interpretação que Jesus der, se estiver registrada, 
ou seja humilde na hora de fazer sua própria interpretação. Uma pa-
rábola pode ter uma só interpretação, mas possui várias aplicações; 
por isso, sempre pergunte: “Qual aplicação Deus quer que eu faça 
para minha vida, para minha família ou para minha igreja?”.
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OUTRO CONVITE ESPECIAL

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarrega-
dos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de 
mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso 
para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve” 
(Mateus 11.28-30).

Jesus conclui Seu ensino com mais um convite, desta vez di-
rigido àqueles que estão sobrecarregados, exaustos, tentando car-
regar suas cargas com suas próprias forças. Você já se sentiu como 
se as cargas aumentassem cada vez mais e o cansaço se tornasse 
insuportável? O convite é para que você venha a Cristo e seja alivia-
do de suas cargas, encontre descanso para sua alma e descubra que 
a vida pode ser mais tranquila e as cargas mais leves.

A princípio parece uma coisa simples: nós vamos a Jesus e Ele 
nos dá alívio das nossas cargas. Porém, depois de analisar melhor 
este convite percebemos que Ele está nos convidando para conhe-
cê-Lo, aprender sobre Suas cargas, sobre Seu coração e Seu jugo.

Nenhum ser humano tem maior fardo que Jesus teve. Ele 
carregou as cargas de todo o mundo e, no entanto, diz: “meu jugo 
é suave!”. Para aqueles que querem encontrar descanso e alívio, 
Jesus tem uma palavra de ânimo, ensinando que o manso é aben-
çoado e convidando a aprender sobre Sua mansidão e humildade.

Quando Jesus fala sobre Seu jugo, somos convidados a acei-
tar Suas disciplinas espirituais e, como Seus discípulos, tomar o Seu 
jugo. A chave para entender este convite é considerar o que Ele quer 
dizer, quando nos convida para tomarmos sobre nós o Seu “jugo”.

Um jugo não é uma carga, mas uma ferramenta que possibili-
ta movimentar uma carga. Imagine um carro de boi com uma carga 
enorme e um boi para a movimentar. Sabemos que o boi não tem 
inteligência, nem disciplina para movimentar uma carroça com seu 
próprio entendimento mas, com um jugo, ele é levado a puxar essa 
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carga. O jugo é um instrumento que torna possível ao boi movimen-
tar uma carroça com uma carga.

Da mesma forma, o ensino e as disciplinas espirituais que 
Jesus nos ensinou são o “jugo” que nos possibilita movimentar as 
grandes cargas da vida. Foi isso que Jesus quis dizer, quando prome-
teu que, se aceitarmos o Seu jugo, Ele vai fazer nossa vida mais fácil 
e nossas cargas mais leves.

O convite é para ir a Jesus. Ele não está nos convidando para ir 
à igreja ou a algum estudo bíblico, nem para algum grupo de apoio 
ou qualquer outro tipo de reunião que fale dEle. O convite de Jesus 
é para irmos até Ele, termos um relacionamento e enfrentarmos a 
vida com Ele. Se enxergarmos a vida através dos valores de Jesus 
e de Suas disciplinas espirituais, Ele promete que encontraremos 
descanso para nossas almas; seremos aliviados das cargas pesadas 
e teremos uma vida suave e leve, porque estaremos caminhando 
com o Seu jugo.

O REINO TORNA-SE A IGREJA (MATEUS 16.13-23)
Neste capítulo está o primeiro registro da palavra “igreja” 

mencionada por Jesus nos Evangelhos. Tanto Jesus, como João Ba-
tista, iniciaram seus ministérios pregando as boas novas do Reino de 
Deus ou Reino dos céus. Jesus declarou que ia construir Sua Igreja e 
que as portas do inferno não O impediriam de fazê-lo: “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).

Quando Jesus perguntou aos Seus discípulos: “Quem dizeis 
vós que eu sou?”, Pedro respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus 
vivo”. A confissão de Pedro é muito importante, mas a resposta de 
Jesus a esta confissão é mais importante ainda. Parafraseando o 
que Jesus disse, a conversa foi mais ou menos assim: “Simão, Eu vou 
construir Minha Igreja e é um milagre um homem como você dizer 
algo tão maravilhoso, como acabou de dizer! Pessoas comuns farão 
coisas extraordinárias, porque serão habitadas pelo Espírito Santo, 
e os poderes do inferno não prevalecerão contra a Igreja, porque 
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o poder que estará nela será o poder do Espírito Santo!”(Mateus 
16.16-18).

Nesta passagem, Jesus usa uma figura de linguagem diferente. 
Pode parecer, mas não existe nela nenhuma contradição. Alguém 
pode perguntar: Jesus estava falando de um reino ou de uma igreja? 
A questão não é uma coisa ou outra, a questão é uma coisa e outra. 
O Reino de Deus é a expressão da Sua vontade, tanto na terra como 
no céu; o mesmo acontece com a Igreja de Jesus Cristo, quando ela 
cumpre Seu propósito na terra.

Existe outro fato notável nesta passagem. Quando Jesus co-
meçou a falar sobre sua Missão e sobre a necessidade de ir para 
Jerusalém, porque seria lá que Ele morreria, Pedro repreendeu o 
Senhor. Jesus, então, voltou-Se para o mesmo homem a quem tinha 
falado que seria um vaso usado por Deus e o chama de “Satanás”. 
Agora é Jesus quem o repreende, porque sua atitude estava sendo 
contrária ao propósito de Deus, e não expressava a Sua vontade, 
mas a de Satanás.

Da repentina mudança que ocorreu no comportamento de Pe-
dro, ficaram, pelo menos, dois ensinos importantes: o primeiro é que, 
através de pessoas absolutamente comuns, Deus pode fazer coisas ex-
traordinárias, pela atuação do Espírito Santo; o segundo relaciona-se 
às duas atitudes de Pedro totalmente opostas uma da outra. Com este 
episódio, aprendemos que podemos ser um vaso nas mãos de Deus, 
fazendo Sua vontade e, se não vigiarmos, também sermos um instru-
mento de Satanás, trabalhando contra a obra de Deus. Tudo isso pode 
ocorrer com uma mesma pessoa, numa questão de minutos, como 
aconteceu com Pedro; por isso, a ordem é vigiar.

QUEM VÓS DIZEIS QUE EU SOU? (MATEUS 16.15)
Preste atenção nesta ilustração: certa noite, Jesus chegou aos 

portões de um seminário e tocou a campainha. Quando o presi-
dente do seminário apareceu, Jesus perguntou: “Quem dizeis vós 
que eu sou?”. O presidente do seminário respondeu: “O Senhor é 
o centro de todo o nosso ser; é a força propulsora de tudo o que 
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fazemos”. É importante que tenhamos plena convicção daquilo que 
Jesus é para nós, que saibamos responder com sinceridade a per-
gunta feita aos apóstolos. Precisamos saber que Jesus é o Cristo, o 
Messias, o Redentor prometido e Salvador do mundo.

A FILOSOFIA DE LIDERANÇA DE JESUS (MATEUS 23.1-12)
Esta passagem apresenta uma filosofia de liderança revolu-

cionária. Este ensino de Jesus é muito semelhante ao registrado em 
Mateus 20.20-28, onde Ele ensinou a forma como devemos servir 
uns aos outros, verdade esta que também foi ensinada, quando la-
vou os pés dos Seus discípulos (João 13.1-17). Nesta ocasião, Ele é 
mais específico, quando descreve a estrutura de liderança do Seu 
Reino, a Sua Igreja, baseada no serviço e na humildade.

Se nos propuséssemos implantar essa filosofia de liderança 
nas igrejas, hoje, perceberíamos que não existe nada da realidade 
de Jesus nas igrejas de nossos dias. De acordo com o ensino que se 
encontra em Mateus, capítulo 20, a Igreja deve ser uma comunida-
de espiritual única, onde não deve haver hierarquia, como existe no 
sistema mundial.

Jesus fez duas proibições específicas, quando apresentou sua 
filosofia de liderança, usando os costumes dos escribas e dos fari-
seus, a fim de preparar os apóstolos para as ouvirem, já que aqueles 
líderes espirituais eram o oposto de Jesus. Eles amavam a hierar-
quia, desde que eles ficassem no topo, subjugando o povo, assim 
como tomar a ponta da mesa nos banquetes e serem chamados de 
“rabi” ou “mestre” pelas ruas da cidade.

Tendo estes líderes religiosos como pano de fundo, Jesus fez 
as duas proibições para Sua Igreja. Primeira: não deixemos nin-
guém nos chamar de mestres, porque temos apenas um Mestre, 
que é Cristo. Estamos todos no mesmo nível, somos todos irmãos. 
A segunda proibição de Jesus consiste em não permitirmos que 
ninguém nos chame de “pai” (algumas traduções usam a palavra 
“líder”), porque só Deus é Pai e só Cristo é o nosso Mestre ou Líder.
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Será que podemos aplicar esta filosofia de liderança de Jesus 
em nossas igrejas hoje? É difícil entender como as igrejas têm li-
deranças baseadas na hierarquia. Existem igrejas que possuem até 
uma estrutura de liderança semelhante à militar; mas, segundo Je-
sus, a estrutura de liderança da Igreja tem de ser diferente (Mateus 
23.11,12; Tiago 2.1-9).

O SERMÃO DO MONTE DAS OLIVEIRAS (MATEUS 24 E 25)
Este sermão de Jesus refere-se à Sua Segunda Vinda e ao 

fim do mundo. Assim como no discurso da Última Ceia, este ser-
mão também se iniciou, a partir de uma conversa. Jesus estava no 
Templo de Salomão e os apóstolos Lhe fizeram observações sobre 
a grandiosidade daquela construção. Jesus respondeu-lhes, decla-
rando que chegaria a hora em que não ficaria pedra sobre pedra 
daquele Templo tão grandioso.

Então, os apóstolos Lhe fizeram três perguntas: quando suce-
derão essas coisas? Que sinal haverá da Tua vinda? Que sinal haverá 
da consumação do século? Enquanto você estuda este discurso de 
Jesus, deixe que estas três perguntas dos apóstolos e as respostas 
de Jesus tragam revelações deste sermão para você.

A Segunda Vinda de Cristo não é um acontecimento isolado, 
mas uma série de acontecimentos. Como toda profecia bíblica, o 
desafio é descobrir tudo o que foi profetizado e o que se refere a um 
futuro próximo ou a um futuro distante.

Quarenta anos depois de Jesus pronunciar este discurso, os 
romanos destruíram o Templo completamente, não ficando pedra 
sobre pedra, como Jesus profetizara neste sermão. Quando os após-
tolos perguntaram sobre “essas coisas” (Mateus 24.3), a resposta 
de Jesus referiu-se a este acontecimento.

Ao dizer “um será tomado e outro deixado” (Mateus 24.40), 
Jesus se referiu ao arrebatamento da Igreja, que foi também ensina-
do pelo apóstolo Paulo, em I Tessalonicenses 4.13-17, assim como 
foi revelado a João, no Livro do Apocalipse (Apocalipse 6-19).
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Os apóstolos pediram sinais dos acontecimentos relatados por 
Jesus e este lhes respondeu que ninguém sabe quando tudo isso 
acontecerá, mas, assim como podemos ver os sinais dos tempos e 
das estações, também veremos os sinais da Sua vinda e do fim do 
mundo. Alguns dos sinais são as “guerras e os rumores de guerra” 
(Mateus 24.6). Nações e reinos que se levantarão uns contra os ou-
tros, fome, terremotos e apostasia: estes são alguns dos sinais. De-
vemos considerar todos estes acontecimentos com muita seriedade.

Jesus faz a aplicação deste sermão com três parábolas, que 
estão registradas no capítulo 25. A primeira fala que Sua Vinda será 
o julgamento das lamparinas vazias. Na Bíblia, o óleo representa o 
Espírito Santo e as virgens insensatas não tinham óleo em suas lam-
parinas. Trata-se daquelas pessoas que, embora estando na igreja, 
quando Jesus vier, serão encontradas vazias do Espírito. A lição da 
primeira parábola é que, quando o Noivo (Jesus) chegar, será muito 
tarde para que as pessoas consigam óleo para si, através daqueles 
que tiveram uma vida fiel a Jesus e que, por isso, têm o óleo, a un-
ção do Espírito Santo.

Na Parábola dos Talentos, Jesus fala do julgamento para aque-
les que, na Sua Segunda Vinda, estiverem com as mãos vazias. Deus 
nos fará a mesma pergunta que fez a Moisés: “Que é isso que tens 
na mão?” (Êxodo 4.2). Em outras passagens do Novo Testamento, 
lemos que, após o arrebatamento da Igreja, haverá o julgamento 
das obras dos crentes em Cristo (I Coríntios 3.13-15; II Coríntios 
5.10). Esta parábola nos alerta a sermos fiéis administradores da-
quilo que Deus nos confiou.

Jesus proferiu um terceiro ensino neste Sermão do Monte das 
Oliveiras, através do qual podemos dizer que a Segunda Vinda de 
Cristo será um julgamento daquelas pessoas que não se importa-
ram com os que tinham sede e fome, que não tinham roupas, que 
estavam doentes ou na prisão. Quando Jesus fala de “meus peque-
ninos”, pode estar se referindo às pessoas que passaram por todos 
estes sofrimentos, mas também pode estar se referindo aos seus 
discípulos, que sofreriam tudo isso no cumprimento da Sua Missão 
em favor da Igreja.
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O CONFLITO DE JESUS CRISTO 
(MATEUS 26-28)

Estes últimos capítulos do Evangelho de Mateus são um regis-
tro da morte e ressurreição de Jesus Cristo; também de importan-
tes exemplos dos ensinamentos de Jesus para os crentes. Foi nesta 
ocasião que Jesus transformou a Páscoa dos judeus numa ordenança 
para a Igreja, ou seja, na “Mesa do Senhor” ou “Santa Ceia”. Em meio 
a estes acontecimentos, Jesus fez a oração do Getsêmani, também 
conhecida como “Oração do Senhor”, enquanto enfrentava uma cri-
se, e, também, orienta Seus discípulos acerca da Grande Comissão.

A MESA DO SENHOR (MATEUS 26.17-29)
Quando um pai de família viaja para longe de casa, costuma 

levar com ele uma foto da família, e essa foto lhe serve de alento 
enquanto está longe; mas, quando ele volta para perto de sua famí-
lia, a foto não lhe é mais necessária.

É assim que entendemos a Santa Ceia ou a Mesa do Senhor. 
Jesus sabia que não estaria aqui na terra por um longo tempo e, 
por isso, deu à Igreja Sua “figura” simbolizada na Santa Ceia para, 
através dela, nos lembrarmos dEle até que Ele volte. Quando isto 
acontecer, não precisaremos mais deste símbolo.

Jesus sabia que seria lembrado pelos escritos a Seu respei-
to, nos quatro Evangelhos, quando se reuniu com Seus discípulos 
para passar com eles a última Páscoa. Ele também sabia que seria 
lembrado por ter ressuscitado mortos, curado enfermos, acalmado 
tempestades, ensinado e comissionado Seus apóstolos. Jesus sabia 
que a lembrança dos Seus feitos estaria com eles e é através de 
Suas obras que Ele quer ser lembrado. Jesus instituiu a Santa Ceia 
para que, todas as vezes que comermos o pão e bebermos o cálice, 
nos lembremos de Sua morte por nós, até que Ele volte (Mateus 
26.2629, I Coríntios 11.26). A Mesa do Senhor é a ordenança que 
Jesus deixou para nos lembrarmos dEle.
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A ORAÇÃO DO SENHOR NO GETSÊMANI (MATEUS 26.38,39)
Esta oração de Jesus deve ser considerada um modelo de 

oração para nós: “não seja como eu quero, e sim como tu queres”. 
Também na oração do Pai Nosso, ou na oração do discípulo, Jesus 
nos ensinou que a nossa vontade deve estar em alinhamento com 
a vontade de Deus. A presença do Senhor em nós coloca nossa von-
tade alinhada à vontade de Deus e ao propósito para o qual Ele nos 
chamou (Romanos 8.26-28).

A primeira parte desta oração é um profundo exemplo para 
nós: “Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice”. Nós, como 
filhos de Deus, temos o direito e a responsabilidade de fazer esta 
oração; em outras palavras, temos o direito de pedir pela cura, mas, 
como nesta oração, terminarmos dizendo: “todavia, não seja como 
eu quero, e sim como tu queres”. Algumas pessoas acham que isto é 
falta de fé; eu, porém, não entendo assim, uma vez que o próprio Fi-
lho de Deus fez esta oração no momento crucial de Sua vida. Se Ele 
não tivesse orado desta maneira, submetendo Sua própria vontade 
à do Pai, talvez hoje não houvesse salvação para nenhum de nós. 
Todos os salvos serão eternamente gratos a Jesus, que colocou sua 
vontade em alinhamento com a vontade de Deus, o que resultou na 
nossa salvação!

A CRUCIFICAÇÃO DE JESUS CRISTO (MATEUS 27.28-50)
Os três primeiros Evangelhos relatam a morte de Jesus Cristo 

e são unânimes num ponto: não descrevem com detalhes o ato de 
brutalidade da crucificação. O que lemos é que “Eles O crucifica-
ram”, nem mais um detalhe. Para entendermos melhor o significa-
do da morte de Jesus na cruz, vamos analisar o significado da frase 
“eles O crucificaram” (Mateus 27.35).

“ELES O CRUCIFICARAM”
A crucificação era cruel, apesar de ser uma forma de execução 

comum no império romano. Uma vítima podia levar de cinco dias a 
uma semana para morrer. Um cidadão romano não podia ser cru-
cificado porque, além de matar, a crucificação era torturante. Além 
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de ser considerada uma forma de punição desumana, também era 
vergonhosa e humilhante, porque a vítima era crucificada nua (Ma-
teus 27.35; Filipenses 2.8).

Do ponto de vista bíblico, a morte de cruz para Jesus foi o 
cumprimento de profecias. Alguns detalhes das profecias de Isaías 
53 e do Salmo 22 foram integralmente cumpridos, quando Jesus 
foi crucificado. Entretanto, de acordo com estes textos e com vá-
rios outros, foi o sofrimento espiritual e a agonia, a dor na alma 
de Cristo, que conquistaram a salvação. Quando se tornou pecado 
por nós, Ele clamou: “Deus meu, Deus meu, por que me desampa-
raste?” (Mateus 27.46). De acordo com os profetas e os apóstolos, 
o nosso castigo foi colocado sobre Ele, para que Ele conquistasse a 
nossa salvação. Por isso Ele clamou: “Pai, nas tuas mãos entrego o 
meu espírito... Está consumado” (Lucas 23.46; João 19.30). Quan-
do seu sofrimento acabou, Ele selou nosso perdão com Seu sangue 
(Isaías 53; II Coríntios 5.21; I Pedro 2.21-25). Esta é a importância de 
O terem crucificado.

“ELES O CRUCIFICARAM”
Entender quem foi que eles crucificaram nos faz chegar mais 

perto da compreensão da morte de Cristo. Roma crucificava milha-
res e milhares de pessoas, que ficavam penduradas na cruz por mui-
to mais tempo e, por isso, seu sofrimento físico era mais duradouro 
que o de Jesus. Contudo, o sofrimento cruel de milhares de pes-
soas, mesmo daquelas que morreram por causa do nome de Cristo, 
jamais poderia expiar os pecados do mundo.

É importante que se entenda que não foi o sofrimento físico 
que deu tanta importância àquela morte na cruz, mas, quem mor-
reu naquela cruz faz toda diferença. A morte de Cristo é a base da 
nossa salvação. Não fosse o Filho de Deus que tivesse morrido ali, 
quase dois mil anos depois aquele acontecimento não teria nenhu-
ma relação com nossos pecados. É importante ressaltar isso a res-
peito da morte de Cristo: “Eles O crucificaram” (Mateus 27.22, 23, I 
Coríntios 1.23-2.2).
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ELES O CRUCIFICARAM!
Por fim, vamos destacar “quem” matou Jesus. A primeira res-

posta é: os romanos mataram Jesus Cristo; entretanto, apesar de 
terem sido os soldados romanos que Lhe fincaram os pregos e O 
traspassaram com uma lança, lendo mais cuidadosamente o relato 
bíblico, podemos dizer que foram os judeus que crucificaram Jesus 
(Mateus 27.25).

A resposta bíblica para esta questão, entretanto, é que foi 
Deus Quem sacrificou Seu Filho pelos pecados do mundo. Na profe-
cia messiânica de Isaías 53.10, lemos: “Todavia, ao Senhor, agradou 
moê-Lo, fazendo-o enfermar”. Devemos nos lembrar disso, quando 
considerarmos que “eles O crucificaram”.

A RESSURREIÇÃO DE JESUS (MATEUS 28.1-15)
A ressurreição de Jesus Cristo pode ser comprovada pela mu-

dança que houve em Seus apóstolos e discípulos. Não devemos ser 
duros com Pedro, por causa do que aconteceu, quando Jesus foi 
preso. Lemos que “os discípulos, todos, deixando-O, fugiram” (Ma-
teus 26.56). Quando Jesus enfrentou o pior momento de Sua vida, 
nenhum de Seus seguidores ficou com Ele.

O que fez, então, que os discípulos voltassem? A ressurrei-
ção de Cristo, esta é a resposta. Em parte porque Jesus lhes tinha 
anunciado que provaria sua deidade e tudo o que havia dito sobre 
Si mesmo, depois que fosse morto e ressuscitasse. Lemos em João 
2.22: “Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembra-
ram-se os seus discípulos de que Ele dissera isto; e creram na Escri-
tura (no Velho Testamento) e nas palavras de Jesus”.

No importante sermão de Pedro, no Dia de Pentecostes, ele 
destacou que as Escrituras do Velho Testamento falavam da ressur-
reição e morte de Jesus Cristo (Atos 2.30-32; Salmo 16). Ele também 
deixou claro que todos os sinais e maravilhas do Dia de Pentecostes 
eram obra do Cristo vivo e ressuscitado (Atos 2.33).

A ressurreição de Jesus Cristo é a prova de que Sua morte foi 
a redenção dos nossos pecados, e hoje dá esperança eterna para a 
Igreja (I Coríntios 15).
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A GRANDE COMISSÃO (MATEUS 28.18-20)
Como já mencionei várias vezes, a estratégia de Jesus era al-

cançar o mundo todo com a mensagem de salvação, através dos Seus 
apóstolos e discípulos. Isso está claramente evidenciado na manei-
ra como Mateus finaliza o seu Evangelho. Jesus tinha delegado au-
toridade aos seus apóstolos, supervisionando-os durante três anos, 
e agora, com a Grande Comissão, eles estavam sendo empossados 
para fazerem discípulos de Jesus em todas as nações do mundo.

A Grande Comissão contém um mandamento que é modifi-
cado por três gerúndios. O mandamento é: “Fazei discípulos”. Os 
gerúndios são: indo, batizando e ensinando. Parafraseando o co-
missionamento de Jesus, podemos dizer: “Enquanto vocês forem, 
enquanto vocês batizarem, enquanto vocês ensinarem, façam dis-
cípulos”. Nosso objetivo, quando anunciamos o Evangelho para o 
mundo, não é simplesmente dizer: “Você pode receber a salvação, 
crendo em Jesus Cristo e, depois, viver do jeito que quiser”. Não! 
Fomos comissionados para fazer discípulos para Jesus Cristo.

O extraordinário estadista e missionário Roberto S. Glover es-
creveu: “A Grande Comissão é o estatuto da Igreja. Como qualquer 
outra organização, a Igreja deve cumprir os termos deste estatuto, 
para que não deixe de existir”.

Os estudiosos listaram quinhentos ensinamentos de Jesus nos 
quatro Evangelhos. Nesta introdução e apresentação panorâmica 
do Evangelho de Mateus, eu compartilhei com você apenas alguns 
deles. Quando analisamos a Grande Comissão, cuidadosamente, 
aprendemos que fazer discípulos inclui ensinar a eles tudo o que 
Jesus ensinou aos Seus discípulos.

Foi a Grande Comissão que deu luz à Igreja e a tornou um veí-
culo que, além de fazer discípulos, os instrui no Caminho. A mesma 
comissão tornou o Pentecostes necessário, porque o propósito do 
Pentecostes era, e é, capacitar a Igreja, para cumprir os termos do 
seu estatuto. A Igreja é a única organização no mundo que existe 
para proporcionar benefício àqueles que não são seus membros.
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Concluindo, gostaria de lhe perguntar: Você já conhece Jesus 
como o Cristo, o Messias, o Prometido? Você crê que a morte de 
Jesus é o pagamento dos seus pecados? Você já decidiu ser um dis-
cípulo, um seguidor de Cristo? O que você vai fazer com tudo o que 
acabou de aprender?

Minha oração é que o Encontro com a Palavra continue sendo 
uma ferramenta para que você conheça mais a Palavra de Deus e 
ela esteja não apenas em sua mente, mas também em seu coração.
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EXERCÍCIOS

1) RESPONDA:
a. Por que os três primeiros Evangelhos são chamados de “Evange-

lhos Sinópticos”?
________________________________________________________________

________________________________________________________________
b. O quarto Evangelho, João, não foi classificado como sinóptico. 

Explique o porquê?
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
c. Qual é o tema principal da Bíblia, do Velho ao Novo Testamento?
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
d. Qual é o problema fundamental abordado na Bíblia?
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
e. Jesus cumpriu a missão para a qual veio a este mundo e isto fica 

evidente quando, ao morrer, disse que tudo estava concluído, ou 
seja, já poderia morrer pois fez toda a vontade do Pai. E você? 
Quando chegar o dia em que você deixará este mundo, poderás 
dizer que fez toda a vontade do Pai e cumpriu tudo aquilo que 
Ele propositou para você?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
f. O que significa “evangelho”?
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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2) Analisando a estratégia de Jesus quando se compadeceu da mul-
tidão no “primeiro retiro espiritual” feito no Sermão do Monte, 
faça um comparativo com a atualidade e enumere a 2ª coluna de 
acordo coma 1ª:

( 1 ) Multidão (   )   Missionários
( 2 ) Apóstolos (   )   Necessidades das pessoas
( 3 ) Fome (   )   Provisão sobrenatural de Deus para a huma-

nidade (Cristo)
( 4 ) Alimento (   )  O mundo 

3) Jesus, ao ser batizado, recebeu do Deus Todo-Poderoso, o discurso 
que autenticou o início do Seu ministério. Reescreva o versículo 
que nos mostra esta verdade que está registrada em Mateus 3.17.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4) Quando foi levado ao deserto para ser tentado, Jesus nos deixou 
um importante alerta: “Satanás sempre vai sugerir que coloque-
mos nossas necessidades físicas acima das espirituais”. O que 
você tem feito para resistir esta tentação do inimigo?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5) Responda o “Questionário sobre os apóstolos”, que se encontra 
no final do Capítulo 8.

6) No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, Pedro questiona sobre o 
perdão. O que Jesus lhe respondeu? Como tem sido a aplicação 
deste ensinamento na sua vida?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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7) Qual foi a forma literária mais utilizada por Jesus para transmitir 
seus ensinamentos?

(   ) Poesia     (   ) Rima     (   ) Parábola     (   ) Prosa     (   ) Carta

8) Explique, com suas palavras, esta frase: “...o ensino e as discipli-
nas espirituais que Jesus nos ensinou são o “jugo” que nos possi-
bilita movimentar as grandes cargas da vida”. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

9) Qual o objetivo da “Santa Ceia” ou a “Mesa do Senhor”?
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

10) Quando Jesus orou no Getsêmani: “Pai, se possível, passa de mim 
este cálice sem que eu o beba, todavia, não seja feita a minha 
vontade, mas sim, a Tua”; qual o principal exemplo que Ele queria 
nos deixar?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

11) Você já entregou sua vida a Jesus, recebendo-O em seu coração e 
declarando que Ele é o Cristo, Salvador?  Registre aqui sua confis-
são de fé: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Obs.: Este exercício não deverá ser enviado.



74

CAPÍTULO 12

VISÃO PANORÂMICA 
DO EVANGELHO DE LUCAS

O autor do Evangelho de Lucas não era judeu, nem um dos 
doze apóstolos de Jesus. Ele era grego e escreveu seu Evangelho para 
outro homem grego. Estudiosos acreditam que Lucas, na pesquisa 
para escrever este Evangelho, tenha usado informações da mãe de 
Jesus, de Tiago, Seu irmão, e de outras testemunhas. Paulo se referiu 
a Lucas como o “médico amado e companheiro de viagem” em suas 
cartas (Colossenses 4.14; II Timóteo 4.11; Filemom 24).

Além de autor deste Evangelho, Lucas é também o autor do 
Livro de Atos, ambos escritos a Teófilo, cujo nome significa “aquele 
que ama a Deus”; por isso, alguns estudiosos afirmam que os dois 
livros foram endereçados a todos aqueles que amam a Deus, en-
quanto outros acreditam que Teófilo tenha sido de fato um conhe-
cido de Lucas.

Lucas era um homem com excelente formação e, se fosse nos-
so contemporâneo, poderia ser considerado um cientista da atua-
lidade. Ele usou mais termos médicos que Hipócrates, o pai da me-
dicina moderna, e demonstrou dominar a gramática grega melhor 
que todos os outros autores do Novo Testamento, inclusive Paulo. 
Foi um autor talentoso e um historiador minucioso.

Quando Lucas relata as viagens missionárias de Paulo, ora o 
faz usando o pronome “eles”, ora usando o pronome “nós”, quando 
se refere à sua participação naquelas viagens. Paulo chega a afirmar 
que não são muitos os sábios chamados para a salvação (I Coríntios 
1.26-29); entretanto, ele e Lucas foram exceções a esta regra, o que 
pode explicar o estreito relacionamento entre os dois.

Lucas relatou vinte milagres de Jesus, dos quais seis estão re-
gistrados apenas no seu Evangelho, assim como das vinte e três pará-
bolas narradas por ele dezoito estão contidas unicamente neste livro.
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O Evangelho de Lucas é o preferido de muitas pessoas, porque 
nele Cristo é descrito como o ser humano solidário, que se identifi-
cava e se importava com o homem. Na condição de médico, Lucas 
tinha uma consciência social muito forte, característica de Jesus. 
Sempre enfatizando o lado humano, Lucas conta que Marta ficou 
contrariada por Maria não a ter ajudado nos preparativos do jantar 
para Jesus (Lucas 10.38-42). Sob uma ótica precisa, Lucas foi o único 
dos quatro evangelistas que registrou, com detalhes, o episódio em 
que Pedro nega Jesus, dizendo que os olhos de ambos se encontra-
ram, exatamente no momento em que o galo cantou, após Pedro 
ter negado Jesus pela terceira vez (Lucas 22.60-62).

Em todo o Evangelho de Lucas vemos o toque humano de Je-
sus e, se fizermos um levantamento de tudo o que ele fala sobre 
Jesus, obteremos um retrato exato do Senhor: o Filho de Deus e 
o Filho do Homem, como Ele realmente era e é. A mensagem do 
terceiro Evangelho se refere ao lado humano do Deus-Homem. A 
ênfase é que este Homem, que era Deus, se identificou com a nossa 
humanidade.

Como historiador exigente, além de ótimo escritor, Lucas fez 
um relato preciso para o amigo Teófilo, que parece ter sido uma pes-
soa importante e amava a Deus (Lucas 1.3). Na introdução do único 
Livro Histórico do Novo Testamento, ele descreveu o terceiro Evange-
lho como um relato de “todas as coisas que Jesus começou a fazer e a 
ensinar até o dia em que foi elevado às alturas” (Atos 1.1,2).

Dos autores dos Evangelhos este historiador inspirado foi o 
que forneceu mais detalhes da vida de Jesus Cristo, desde o Seu 
nascimento até o início do Seu ministério, aos trinta anos. Os pri-
meiros dois capítulos com cento e trinta e dois versículos quebram 
um silêncio existente nos outros Evangelhos.

O Evangelho de Lucas é um relato histórico e preciso de tudo 
o que Jesus fez e ensinou, desde o Seu nascimento até Sua ascen-
são. Muitos estudiosos são unânimes em afirmar que o versículo-
-chave deste Evangelho é: “Porque o Filho do Homem veio buscar e 
salvar o que se havia perdido” (Lucas 19.10).
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CAPÍTULO 13

PENSAMENTO DE NATAL

De acordo com Lucas, quando Deus dividiu a história da hu-
manidade, tomando a forma de homem, Ele convidou algumas 
pessoas para participarem do Seu grande milagre. Apesar de terem 
sido poucas, cada uma dessas pessoas deixou algo para nos ensinar, 
através do seu exemplo.

A VIRGEM MARIA
O anjo Gabriel visitou Maria, uma virgem que estava noiva de 

um homem chamado José. Gabriel anunciou a Maria o que já havia 
predito ao sacerdote Zacarias, pai de João Batista: que Deus ia se 
tornar homem. Como o sacerdote duvidou do que lhe fora anuncia-
do acerca do nascimento de seu filho, ficou mudo, nada podendo 
falar até que o milagre acontecesse (Lucas 1.5-20). O anjo Gabriel 
contou a Maria que ela conceberia e, no seu ventre, se desenvolve-
ria o Filho de Deus. Maria perguntou ao anjo: “Como será isto, pois 
não tenho relação com homem algum?” (Lucas 1.34).

Apesar de Maria ter perguntado ao anjo como aconteceria 
aquele nascimento virginal, não houve nela a mesma incredulidade 
de Zacarias. O sacerdote duvidou do nascimento milagroso do seu 
filho, mas Maria apenas perguntou como Deus faria para que ocor-
resse aquele nascimento. Sua crença no que lhe fora dito pelo anjo, 
confirmou-se com as palavras de Isabel, sua prima: “Bem-aventura-
da a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram 
ditas da parte do Senhor” (Lucas 1.45).

A FÉ DOS PASTORES
Anjos apareceram para alguns pastores, que cuidavam dos seus 

rebanhos, e lhes deram as boas novas do nascimento de Cristo (Lucas 
2.10,11), que era para todo o mundo. Antes de terem visto o milagre, 
os pastores contaram a todos o que o anjo lhes havia anunciado.
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Você já se perguntou por que Deus falou aos pastores a res-
peito deste milagre? Todos a quem Deus anunciou o nascimento de 
Jesus desempenharam um papel importante neste acontecimento; o 
fato de Deus lhes ter contado é porque era necessário que eles sou-
bessem. O sacerdote e sua esposa, Isabel, que seriam pais de João 
Batista, precisavam saber, assim como José e Maria, a qual “guardava 
todas estas palavras, meditando-as no coração” (Lucas 2.19).

Os pastores, por sua vez, contaram a todo mundo o que ti-
nham visto e ouvido, antes e depois de o milagre acontecer. Deus 
inclui os pastores neste grande milagre, porque sabia que eles cre-
riam e contariam a todos o milagre do Salvador, que é Cristo, o Mes-
sias prometido e nosso Senhor.

JESUS COM DOZE ANOS NO TEMPLO
Lucas quebrou um silêncio de doze anos, narrando o único 

episódio de que temos conhecimento, ocorrido entre o nascimento 
de Jesus e o início do Seu ministério, quando seus pais O levaram a 
Jerusalém, para o que deve ter sido um evento religioso.

De volta para casa, seus pais perceberam a ausência de Jesus 
entre eles, o que os obrigou a fazerem o caminho de volta. Lucas 
relata que: “passados três dias, encontraram-no no Templo, assen-
tado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os” (Lucas 
2.46). Quando seus pais manifestaram sua preocupação, Jesus lhes 
respondeu: “Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém 
tratar dos negócios de meu Pai?” (Lucas 2.49).

Consideremos o lado natural, humano, dos pais de Jesus: per-
deram o filho de vista e o encontraram no Templo, no lugar me-
nos provável que supunham encontrá-Lo, discutindo com escribas 
e rabinos. Depois, ouviram de Jesus aquela resposta, que eles bem 
deveriam saber, que ele estaria ali, porque estava cuidando dos as-
suntos de Seu Pai! Este foi, realmente, um episódio digno de nota 
na história da vida de Jesus.
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APLICAÇÕES PESSOAIS
O Velho e o Novo Testamentos afirmam que Jesus irá dividir 

novamente a história humana com o milagre da Sua Segunda Vinda. 
A essência do nascimento de Jesus e da Sua Segunda Vinda é que 
Deus se tornou homem para nossa salvação. Assim como a primeira 
foi a única esperança de salvação, a Segunda Vinda de Cristo é a 
esperança da Igreja.

Deus nos fez conhecer esta abençoada e única esperança, 
através da Sua Palavra, e quer nos usar para proclamar as boas no-
vas da volta do Seu Filho ao mundo às pessoas sem esperança. Se 
formos como Zacarias e duvidarmos do milagre, a incredulidade fe-
chará nossas bocas e não conseguiremos transmitir esta esperan-
ça. Se questionarmos e analisarmos todos os detalhes da Sua volta, 
ponderando todas as coisas em nossos corações, vamos fazer como 
Maria, e não vamos contar às pessoas desesperançadas, que existe 
uma esperança para elas.

Devemos seguir o exemplo dos pastores e contar a todos esta 
boa nova, mesmo antes de a visualizarmos com nossos próprios 
olhos. Vamos anunciar a única esperança deste mundo!
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CAPÍTULO 14

O MANIFESTO DO MESSIAS

Duas passagens de Lucas abrem nosso entendimento a res-
peito do Evangelho. Já mencionamos uma delas, em Lucas 19.10; 
a outra, Jesus apresenta quando, dirigindo-se à sua cidade natal, 
entra numa sinagoga, num dia de sábado, segundo o costume, e 
lê um texto do profeta Isaías (Lucas 4.18,19; Isaías 61.1,2). Se você 
comparar as duas passagens do Evangelho de Lucas, verá que am-
bas declaram com muita clareza o propósito da vinda de Jesus.

A primeira referência citada (Lucas 19.10) fala do Salvador uni-
versal, que veio buscar e salvar o perdido; a outra (Lucas 4.18,19) é 
o “Manifesto do Messias”, ou seja, a declaração mais abrangente de 
Jesus, a respeito da Sua vinda e o que a motivou. Às vezes, também 
é chamado de “Manifesto do Nazareno”, porque Ele o anunciou em 
Sua cidade natal, dando início ao Seu ministério público de três anos.

A PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO
“Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na 

sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe 
deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar 
onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que 
me ungiu para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar 
libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em 
liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo 
fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se; e todos na si-
nagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: 
Hoje, se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir” (Lucas 4.16-21).

Muitos líderes mundiais iniciaram suas missões, escrevendo 
manifestos que são declarações ou soluções que dizem ter para os 
problemas deste mundo. Quando ouvimos que Jesus iniciou Seu 
ministério de três anos com o propósito descrito no texto acima, 
devemos entender que estamos ouvindo o manifesto mais impor-
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tante de todos os tempos, não apenas porque o seu conteúdo é a 
Escritura inspirada e o cumprimento de uma profecia, mas, porque 
o maior manifesto do mundo foi implementado, na sua totalidade, 
por aquEle que o declarou.

Quando Lucas contou de que forma Jesus iniciou o Seu minis-
tério, também anunciou o manifesto para a Igreja de hoje, o qual 
não revela apenas o que Jesus Cristo faria durante Sua permanência 
sobre a terra, mas, também, o que Ele deseja fazer através de nós, 
que somos o “Corpo de Cristo”.

Conta-se que, por muitos anos, depois de ter sido anunciado 
um determinado manifesto secular, poucas pessoas haviam abra-
çado sua ideia e se filiado como membros do movimento propos-
to por ele. No entanto, um dos poucos membros resolveu escrever 
um panfleto com o título: “O Que Deve Ser Feito?” Esta mensagem 
motivou outros membros a pensarem sobre “o que deveria ser fei-
to por aqueles que acreditavam no manifesto”; assim, milhares de 
pessoas foram mobilizadas.

A vida e os ensinos de Jesus Cristo são o manifesto dos Seus 
discípulos, que creem que o Cristo vivo e ressuscitado tem todas as 
soluções para as necessidades deste mundo. A declaração de pro-
pósitos feita por Jesus, no início do seu ministério, através desse 
condensado manifesto, determina o que cada um dos Seus discípu-
los deve fazer nos dias de hoje.

Esta declaração, ao mesmo tempo sucinta e abrangente, so-
bre os objetivos e a missão de Jesus, determina a linha do estudo 
que faremos do Evangelho de Lucas. Ao estudar o terceiro Evange-
lho, veremos como Jesus proclamou Seu manifesto, a partir do rolo 
de Isaías, na sinagoga de Nazaré e, depois, como Ele provou aos 
líderes religiosos dos Seus dias, que tinha autoridade para imple-
mentá-lo. O Evangelho de Lucas continua mostrando como Jesus 
cumpriu os propósitos que proclamou. Finalmente, será mostrado o 
retrato de Jesus, convidando e desafiando outras pessoas, inclusive 
você e eu, a nos tornarmos Seus parceiros, na implantação do Seu 
manifesto e da Sua missão neste mundo.
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A maneira como Lucas apresenta a biografia de Jesus mostra 
o que significa ser discípulo de Cristo e o que deve ser feito pela Sua 
Igreja em nossos dias.

Durante um tempo, achei que seria maravilhoso que um dis-
cípulo de Jesus lesse nosso manifesto e, depois, um panfleto desa-
fiador intitulado “O Que Deve Ser Feito Por Um Discípulo Que Crê 
no Manifesto de Jesus”. Porém, entendi que nenhum discípulo de 
Jesus poderia escrever um panfleto desse tipo, porque Deus tem 
uma vontade específica para cada vida e revela Sua vontade a cada 
um, individualmente. Devemos ir ao encontro dEle, como Paulo, na 
estrada de Damasco, e perguntar ao Senhor o que Ele quer que fa-
çamos (Atos 9.6).

Se você ainda não for seguidor de Jesus Cristo, eu oro para 
que esta verdade lhe mostre, de maneira muito pessoal, quem é 
que dividiu a humanidade, provou que era o Messias, o Prometido, 
e deseja alcançar sua vida. Se você já for discípulo de Jesus Cristo, 
oro para que este estudo do Evangelho de Lucas lhe mostre o que 
Ele quer que você faça. Que cada um de nós ouça a voz suave do 
nosso Senhor vivo e ressuscitado, a fim de conhecer o que Ele quer 
que façamos ao nos tornarmos Seus parceiros; que Ele implemente 
o Seu manifesto em nossas vidas, e através delas.

O MANIFESTO DO MESSIAS FOI PROVADO
Certa feita, Jesus estava curando e ensinando numa casa em 

Cafarnaum. Os líderes religiosos, chamados de “doutores da Lei”, ti-
nham viajado por todo o território de Israel, de Jerusalém à Galileia, 
para investigar o milagre incontestável que Jesus operou, quando 
curou um leproso. Este foi o cenário, no qual Jesus provou o Seu ma-
nifesto, que já tinha sido anunciado em Nazaré. Neste mesmo con-
texto, Ele operou outro milagre, provando que “o Filho do Homem 
tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados” (Lucas 5.17-26).

Enquanto Jesus estava ensinando, quatro homens fizeram um 
buraco no telhado da casa, baixaram um amigo paralítico sobre uma 
maca e o colocaram diante de Jesus, que disse: “Homem, os teus 
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pecados te são perdoados”. Diante desta afirmação, aqueles ilustres 
líderes religiosos ficaram contrariados e perguntaram: “Quem pode 
perdoar pecados, senão Deus?” (Lucas 5.20,21).

Jesus respondeu com uma pergunta: “Qual é mais fácil dizer: 
Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas, para 
que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade 
para perdoar pecados (disse ao paralítico), eu te ordeno: Levanta-
-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou 
diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou 
para casa, glorificando a Deus” (Lucas 5.23-25).

Quando Jesus disse ao homem que seus pecados estavam 
perdoados, os ilustres visitantes devem ter pensado: “Só porque 
você falou!”. Jesus havia concordado com aqueles teólogos que só 
Deus perdoa pecados e, através daquele milagre, provou que era 
Deus e que tinha na terra a mesma autoridade que Deus tem no 
céu para perdoar pecados. Com isso, Ele provou que tinha poder e 
autoridade para implementar o Seu manifesto.

O MANIFESTO DO NAZARENO FOI CUMPRIDO
Jesus proclamou que o Espírito de Deus O tinha ungido para 

um propósito. “O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me un-
giu para evangelizar os pobres”. Nesta passagem, Jesus não estava 
se referindo aos economicamente pobres, mas aos espiritualmente 
pobres, que nunca tinham ouvido as boas novas de salvação. Eram 
pessoas espiritualmente pobres, cegas e cativas, que não sabiam 
distinguir a mão direita da esquerda, que estavam aflitas e exaus-
tas, como ovelhas sem pastor (Mateus 9.36). A missão de Jesus era 
pregar o Evangelho, a fim de que os cegos enxergassem. Os seus 
ensinamentos nos sermões, nas parábolas, nas conversas e atitudes 
tinham a finalidade de trazer visão para os espiritualmente cegos.

Jesus também dirigiu as mensagens de boas novas para aque-
les que eram cativos. Ele foi enviado para “proclamar liberdade aos 
cativos” (Lucas 4.18). Quando lemos os Evangelhos, vemos que Je-
sus, ao encontrar-se com algum cativo, não podia deixar de liber-
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tá-lo. Este fenômeno foi manifestado no caso de uma mulher que, 
durante dezoito anos, foi cativa de Satanás, mas liberta por Jesus 
(Lucas 13.16). Também, num diálogo com os líderes religiosos, Jesus 
esclareceu o objetivo da Sua missão.

Ele comparou as dificuldades que enfrentamos com tempes-
tades que vêm sobre nossas vidas; quando essas tempestades nos 
assolam, alguns cambaleiam e outros sucumbem totalmente. Ao 
falar dos oprimidos, Jesus se refere a pessoas que sucumbem dian-
te das tempestades da vida. A compaixão de Jesus pelos feridos e 
quebrantados é uma das marcas do Seu ministério e da Sua vida. 
Como médico solidário, Lucas enfatiza a consciência social e a soli-
dariedade de Jesus pelos feridos e quebrantados deste mundo.

Você é espiritualmente cego e se sente perdido, sem saber 
que rumo tomar? Você se sente livre para fazer aquilo que quer ou 
tem que fazer, ou você é escravo de um hábito, do qual não con-
segue se livrar? Você está ferido e quebrantado, e não consegue 
encontrar a cura para seu estado emocional?

Se suas respostas para todas estas perguntas forem sim, a bio-
grafia que Lucas fez de Jesus vai mostrar a você e a mim que somos 
exatamente o tipo de pessoas para quem Jesus veio a este mundo. 
Ele veio para dar vista aos cegos, libertar os cativos e curar os que-
brantados. Decida-se a confiar e receber Cristo como Ele é descrito 
no Evangelho de Lucas. Comprometa-se a segui-Lo como Seu discí-
pulo e Ele o fará pleno em todas as áreas de sua vida.
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PARCERIA NO MANIFESTO

A maneira como o Evangelho de Lucas define o manifesto de 
Jesus anunciado em Nazaré, mostra como Ele, de forma constante, 
ensinava e treinava Seus apóstolos, enquanto desafiava outras pes-
soas a se tornarem parceiras com Ele, na implantação dos objetivos 
da Sua missão. O primeiro exemplo ficou evidente na maneira como 
Jesus recrutou Pedro, para participar junto com Ele da implantação 
do Seu manifesto.

Numa manhã, na praia do Mar da Galileia, enquanto Jesus 
ensinava para uma grande multidão, perguntou a Pedro, que havia 
acabado de voltar de uma noite de pescaria frustrada, se Ele po-
deria usar seu barco como púlpito. É possível que Jesus precisasse 
de um lugar mais alto, para que pudesse se comunicar melhor com 
aquela grande multidão, que O tinha encurralado entre a praia e 
a água (Lucas 5.1-11). Isto aconteceu depois que André, irmão de 
Pedro, apresentou-o a Jesus (João 1.41,42). Jesus fez um convite 
para os dois irmãos e para Tiago e João, que também eram irmãos: 
“Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens” (Mateus 
4.19). Tudo o que Lucas contou foi uma versão mais detalhada que 
a escrita por Mateus em apenas um versículo. Pode ser que Lucas 
tenha dado maior ênfase ao convite de Jesus, para enfatizar a lição 
que Pedro teve de aprender, para se tornar pescador de homens.

Depois da seção de ensino, Jesus desafiou Pedro a sair no-
vamente de barco para as águas profundas e mandou que Pedro 
jogasse as redes (Lucas 5.4). A Bíblia conta que, enquanto Jesus en-
sinava a multidão, Pedro ficou lavando as redes e limpando tudo o 
que tinha sido usado naquela noite infrutífera de trabalho. Penso 
que talvez Pedro não estivesse de bom humor naquela manhã; tam-
bém acredito que enquanto ensinava a multidão, Jesus estivesse 
mais interessado naquele pescador que na grande multidão.
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Jesus sabia que em apenas três anos aquele homem pregaria 
um sermão no Dia de Pentecostes, que resultaria na conversão de 
quase três mil pessoas, e que milhares se converteriam cada vez 
que ele pregasse o Evangelho, nos dias seguintes ao Pentecostes 
(Atos 2.14-47).

Ele também sabia que quando a sombra daquele pescador 
passasse pelos aleijados nas ruas, eles seriam miraculosamente 
curados (Atos 5.12-16). Por isso eu acredito que, naquele dia, Jesus 
estava mais interessado em Pedro que em toda aquela multidão.

Como foi que Jesus transformou este homem que, como Pau-
lo, seria o maior pescador de homens que o mundo já conheceu? A 
dinâmica espiritual que responde minha pergunta aconteceu neste 
encontro entre Jesus e Pedro. Jesus desafiou Pedro a ser seu par-
ceiro na implantação dos objetivos de Sua Missão anunciados no 
manifesto do Nazareno.

Quando Jesus disse a Pedro para lançar as redes, Pedro res-
pondeu: “Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanha-
mos...”. Mais uma vez, ponho minha criatividade para funcionar e 
imagino que Pedro fez uma breve pausa mas, quando seus olhos 
se encontraram com os de Jesus, ele continuou: “... mas, sob a tua 
palavra, lançarei as redes” (Lucas 5.5).

Quando as redes foram recolhidas, estavam repletas de pei-
xes (Lucas 5.6,7). Por causa deste grande milagre, Pedro caiu aos 
pés de Jesus e disse: “Senhor, retira-te de mim porque sou pecador” 
(Lucas 5.8). E Jesus respondeu: “Não temas; doravante serás pesca-
dor de homens (Lucas 5.10).

Antes de encontrar Jesus, a vida de Pedro se resumia a uma 
única prioridade: pegar peixes; porém, Jesus falou que ele passa-
ria a ser “pescador de homens”. Estas duas palavras são a minha 
versão preferida da Grande Comissão: “pescar homens”. Muitos na 
igreja se dedicam a evangelizar mulheres e crianças, porque é mais 
fácil. Mas, Jesus sabia que mulheres e crianças seguem homens, e 
quando pescamos um homem, alcançamos toda sua casa. Por que 
Pedro reagiu a esta pesca milagrosa, declarando-se um pecador, 
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pedindo ao Senhor que se afastasse dele? Alguns estudiosos suge-
rem que, enquanto Jesus pregava àquela multidão sobre o pecado 
do homem, Pedro O tenha escutado e sido convencido do pecado; 
mas, no momento da pesca milagrosa, aconteceu a sua conversão. 
Outros estudiosos acreditam que Jesus estava recrutando Pedro 
para ser Seu parceiro, na implantação do Seu manifesto. Pedro per-
cebeu o que Jesus estava lhe pedindo: “você quer ser meu parceiro 
para dar visão ao cego, liberdade ao cativo e cura ao enfermo? Sua 
prioridade será pescar homens, ao invés de pescar peixes”, por isso 
deve ter se julgado indigno daquele chamado.

Talvez a reação de Pedro tenha sido uma forma de dizer: “O 
Senhor escolheu o homem errado. O Senhor não pode estar me 
chamando para pescar homens, porque eu sou completamente 
desqualificado para isso”. Se fosse isso a essência do que Pedro es-
tava pensando, ele estava manifestando a primeira bem-aventuran-
ça, que Jesus ensinou para todos os Seus discípulos: “Bem-aventu-
rados os humildes de espírito” (Mateus 5.3).

Para que Pedro fosse transformado em um pescador de ho-
mens bem sucedido, primeiro Jesus tinha que ensiná-lo Quem esta-
va no barco naquele dia. Quando Pedro chamou Jesus de “Mestre”, 
reconheceu que ele era um simples pescador e Jesus era o “Mestre”.

Em segundo lugar, Jesus tinha que ensinar a Pedro que ele 
jamais pescaria homens, até que aprendesse que o Cristo vivo e 
ressuscitado é o único Pescador de homens. Estas duas pescarias 
de Pedro, uma que não rendeu nada e a outra, milagrosamente ren-
tável, convenceu Pedro acerca de alguns segredos espirituais, tais 
como: “ser pescador de homens não é uma questão de quem eu 
sou, mas de quem Ele é. Ser pescador de homens não é uma ques-
tão do que eu posso fazer, mas do que Ele pode. Ser pescador de 
homens não envolve o que eu quero, mas o que Ele quer. Quando a 
pesca de homens acontece, devemos sempre nos lembrar que cada 
conversão milagrosa não foi conquista nossa, mas um milagre que 
Ele fez, através de nós.
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Você entende agora porque Jesus escolheu Pedro para pre-
gar aquele sermão no Dia de Pentecostes, bem como os outros 
sermões que se seguiram, os quais levaram milhares à salvação? 
Porque Pedro tinha aprendido os segredos espirituais melhor que 
os outros apóstolos. No Dia de Pentecostes, quando aconteceram 
todos aqueles sinais, milagres e maravilhas, Pedro anunciou que Je-
sus era o responsável por tudo o que estava acontecendo naquele 
dia (Atos 2.32,33).

POR CRISTO, EM CRISTO E PARA CRISTO
Depois daquele encontro, lemos que Pedro e seus compa-

nheiros, “deixando tudo, O seguiram” (Lucas 5.11). O texto de Lucas 
que estamos estudando mostra vários níveis de relacionamento no 
nosso caminhar com Cristo, através da jornada espiritual de Pedro. 
O primeiro nível é recebê-Lo como nosso Salvador, viver por Ele e 
desfrutar as bênçãos que se seguem à nossa salvação. Pedro experi-
mentou o primeiro nível de relacionamento com Cristo, quando foi 
abençoado, através daquela pesca sobrenatural.

O segundo nível de relacionamento é quando entramos no pla-
no de vida que Cristo tem para nós e abandonamos nossos próprios 
planos. Você já ouviu alguém dizer que decidiu deixar Jesus fazer 
parte dos seus planos? A princípio isto pode parecer muito nobre, 
mas, se pensarmos por um momento, veremos que não somos nós 
que convidamos Jesus para fazer parte dos nossos planos, mas Ele é 
quem, graciosamente, nos convida a fazer parte dos planos dEle.

Existe uma frase, no Novo Testamento, que é a preferida dos 
apóstolos, para descrever o segundo nível de relacionamento com 
Cristo. Esta frase é composta de apenas duas palavras: “em Cristo”. 
Jesus descreveu este nível de relacionamento através da metáfora 
que mostra a relação entre a videira e seus ramos. De acordo com 
Jesus, nosso relacionamento com Ele deve ser como o dos ramos de 
uma videira (João 15.1-16). Nesta metáfora de Jesus, aprendemos 
que a expressão “em Cristo” implica que, por estarmos “em alinha-
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mento” com Ele, somos o veículo humano, através do qual a obra 
de Cristo é realizada neste mundo.

O terceiro nível de relacionamento com Cristo é “viver para 
Cristo” (11). Este nível de relacionamento enfoca nossa motivação 
para seguir e servir Jesus, quando Ele nos inclui em Seus planos, 
para alcançar o mundo com a mensagem salvadora do Evangelho. 
Neste nível de relacionamento, nos tornamos parceiros com Cristo, 
quando Ele dá vista aos espiritualmente cegos, liberta os cativos 
e cura os feridos deste mundo. Em Cristo, por Cristo e para Cristo 
somos parceiros neste plano, para que Ele cumpra os objetivos de 
Sua missão, anunciados no Manifesto do Nazareno. Nesta linda his-
tória, Pedro passa pelos três níveis de relacionamento com Cristo e 
estabelece um exemplo para nós. Você já foi abençoado por Cristo?  
Você está em Cristo? Você tem sido frutífero? Você está vivendo 
para você mesmo ou para Cristo?
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CAPÍTULO 16

PARÁBOLAS DE PARCERIAS

Lendo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, encontramos uma 
das parábolas mais importantes que Jesus ensinou. A aplicação e 
o ensino principais desta parábola são as bases da caminhada es-
piritual de Pedro. Jesus estava recrutando parceiros para trabalha-
rem com Ele, no cumprimento dos objetivos de Sua missão neste 
mundo. O capítulo 14 termina com Jesus pregando um dos Seus 
sermões mais austeros, no qual reivindica um compromisso pleno 
daqueles que se tornam Seus discípulos.

A PARÁBOLA DAS COISAS PERDIDAS
O capítulo 15 tem início, mostrando que há duas maneiras 

de responder ao sermão austero de Jesus: a dos publicanos e peca-
dores, que responderam de maneira branda eles se aproximaram 
de Jesus e formaram um circulo ao seu redor e a dos escribas e 
fariseus, que se afastaram de Jesus e formaram um círculo externo. 
Assim, Jesus proferiu uma parábola para dois círculos concêntricos, 
formados por dois tipos diferentes de pessoas. Ao redor de Jesus, 
formou-se o círculo menor, de pecadores e publicanos que busca-
vam a salvação; ao redor deste, formou-se o círculo maior, compos-
to de religiosos que diziam entre si: “Este recebe pecadores e come 
com eles” (Lucas 15.2).

Este ensino de Jesus não é uma série de várias parábolas, mas 
uma única, que chamamos “A Parábola das Coisas Perdidas”. Ela é 
dirigida, principalmente, às pessoas do círculo externo, explicando 
o que estava acontecendo no círculo interno. Nesse contexto, Jesus 
também estava pedindo às pessoas do círculo externo que se tor-
nassem parceiros com Ele, como estava ocorrendo com as pessoas 
do círculo interno.

Jesus começa assim a parábola: “Qual dentre vós é o homem 
que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no 
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deserto as noventa e nove e vai à busca da que se perdeu até encon-
trá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo 
para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos co-
migo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim 
haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende que 
por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento” 
(Lucas 15.4-7).

Jesus estava dizendo àqueles do círculo externo: “vocês olham 
para as pessoas deste círculo interno e tudo o que conseguem en-
xergar são publicanos e pecadores, prostitutas e ladrões, mas vocês 
sabem o que Deus vê? Ele vê nestas pessoas ovelhas perdidas e, 
toda vez que uma ovelha perdida é encontrada, há alegria no céu”. 
Jesus estava desafiando as pessoas do círculo externo: “Deus dá va-
lor aos pecadores perdidos. Por que vocês também não se alegram, 
quando estas ovelhas perdidas são encontradas?”.

Depois, Jesus contou a história da moeda perdida. Ele disse 
que uma mulher tinha dez dracmas e perdeu uma; então, pegou 
uma vassoura e uma lamparina e começou a varrer, procurando em 
todos os lugares até que encontrou a moeda perdida. Quando a en-
controu, disse às suas amigas: “Alegrai-vos comigo, porque achei a 
dracma que eu tinha perdido”(Lucas 15.9). Existem várias interpre-
tações para esta parte da parábola, mas a ideia básica é que o que 
estava perdido foi encontrado.

Quando eu era pequeno, também perdi uma moeda, que ro-
lou para dentro de um bueiro com uma grade de ferro. A moeda caiu 
numa profundidade de uns quarenta centímetros e eu não conse-
guia alcançá-la, por causa da grade, o que me deixou desesperado.

Um homem que passava pela rua com seu guarda-chuva se 
ofereceu para me ajudar. Ele pegou o chiclete que estava mastigando 
e grudou na ponta do guarda-chuva; depois, passou o guarda-chuva 
pela grade do bueiro e, quando conseguiu grudar a minha moeda no 
pedaço de chiclete, puxou-a para cima. Aquela moeda passou a ter o 
dobro do seu valor para mim, porque eu a tinha perdido e depois a 
recuperei.
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A palavra “redimir” significa “comprar de volta” ou “trazer de 
volta” o que estava perdido. Você e eu somos muito preciosos para 
o Senhor, porque somos como aquela moeda perdida, que Ele recu-
perou, através da redenção pela morte e ressurreição do Seu Filho.

Esta é a essência do conceito de redenção e da parábola da 
moeda, que foi perdida e encontrada. Obviamente trata-se de uma 
metáfora da redenção, ensinada em toda a Bíblia, principalmente 
nos livros de Êxodo, Deuteronômio e Rute, e pelos autores do Novo 
Testamento (I Pedro 1.18,19). Fica evidente o que Jesus estava di-
zendo àqueles do círculo externo: “estas pessoas estavam perdidas 
e foram encontradas. Todos os anjos no céu estão se alegrando; por 
que vocês também não se alegram?”.

Depois, Jesus continuou: “Certo homem tinha dois filhos; o 
mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me 
cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o fi-
lho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra 
distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente” 
(Lucas 15.11-13). Esta é a famosa Parábola do Filho Pródigo. Foi no 
contexto dos dois círculos concêntricos que Jesus contou esta pará-
bola, explicando aos do círculo externo o que estava acontecendo 
com as pessoas do círculo interno. Jesus estava dizendo aos fariseus 
que se julgavam justos: “algumas destas pessoas são filhos pródi-
gos que estão voltando para casa e todos os anjos no céu estão se 
alegrando por causa delas. Por que vocês também não se alegram?

Concluindo, nestas parábolas, Jesus estava dizendo às pes-
soas do círculo externo: “vocês só conseguem enxergar publicanos 
e pecadores, mas Deus vê estas pessoas como ovelhas perdidas, 
que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. No entanto, 
elas foram encontradas e Deus as vê como aquela dracma perdida. 
Deus está redimindo e reavendo aqueles que tinham se perdido no 
caminho. Deus vê essas pessoas, que estavam vivendo entre os por-
cos, mas estão voltando dos chiqueiros deste mundo; porque, na 
verdade, são filhos! Todos os céus se alegram quando o perdido é 
encontrado. Por que vocês não se alegram?”.
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Quando estudamos a Parábola do Filho Pródigo, entendemos 
que a parte mais importante é quando ele retorna para casa. Nessa 
ocasião, é dada uma grande festa com danças e celebrações. Um 
novilho também é morto e, quando o seu irmão mais velho volta 
para casa, depois de mais um duro dia de trabalho, pergunta aos 
servos do seu pai: “por que meu pai está dando uma festa?”. O ser-
vo respondeu: “Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho 
cevado, porque o recuperou com saúde” (Lucas 15.27).

O texto diz que o irmão mais velho ficou indignado, não que-
rendo entrar em casa e juntar-se a seu pai, na comemoração da vol-
ta do irmão. Aquele pai amoroso, que saiu correndo ao encontro do 
filho, abrindo os braços para recebê-lo, também amava o filho mais 
velho; por isso, suplicou-lhe: “Meu filho, tu sempre estás comigo; 
tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijás-
semos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e 
reviveu, estava perdido e foi achado” (Lucas 15.31,32).

Esta parábola tão profunda, também retrata o cenário das pa-
rábolas anteriores. O filho mais velho representa o círculo externo 
de fariseus e escribas, que não queriam entrar e participar com os 
anjos da celebração celestial aos perdidos que foram encontrados. 
O Pai, pedindo ao filho mais velho para se juntar à festa, é Jesus 
convidando aqueles líderes religiosos para participarem com Ele da 
missão de buscar e salvar os perdidos, conforme os versículos-cha-
ve deste Evangelho (Lucas 4.18,19; 19.10).

Quando imaginamos Jesus em pé, no meio do círculo, rodea-
do de publicanos e pecadores, convidando os líderes religiosos para 
participarem da salvação das almas perdidas, a aplicação pessoal 
que extraímos deste ensino é que Jesus também está convidando 
você e eu para sermos parceiros com Ele na implantação do Mani-
festo do Nazareno. Podemos dizer que hoje Jesus está explicando o 
mesmo para as várias denominações que professam ser participan-
tes da Sua Igreja, que valorizam o evangelismo e a proclamação das 
boas novas para os que estão perdidos.



93

ESTUDO PANORÂMICO DO NOVO TESTAMENTO (MATEUS A ROMANOS)

DUAS PARÁBOLAS SOBRE HOMENS RICOS
O capítulo 16 registra duas parábolas de Jesus, que tratam 

de homens ricos, as quais devem ser analisadas no mesmo contex-
to das parábolas das coisas perdidas, do capítulo 15. Jesus trouxe 
um importante ensino para seus discípulos nestas duas parábolas, 
mas, quando terminou de ensinar a primeira delas, um dos fariseus 
se sentiu ofendido. Com isso, entendemos que os fariseus estavam 
atentos aos ensinamentos e o Senhor os tinha também como alvo 
dos seus ensinos.

A primeira parábola deste capítulo é conhecida como a “Pa-
rábola do Mordomo Infiel” e sua ilustração tem aparência de um 
ensino negativo. No entanto, trata-se de uma afirmação positiva de 
como participar com Cristo do Manifesto do Nazareno. A segunda 
parábola, “O Rico e Lázaro”, também tem aparência de um ensino 
negativo, pois trata de um homem, cuja conduta era oposta a dos 
parceiros que Jesus estava recrutando.

A primeira parábola pode confundir algumas pessoas que não 
a interpretam corretamente e acham que Jesus está aprovando as 
atitudes duvidosas de um defraudador. Ela fala de um homem que 
tinha um mordomo. O Velho Testamento ensina a respeito dos dízi-
mos e das ofertas com o objetivo de instruir o povo de Deus a ofere-
cer sacrifícios que lhe custem algo (II Samuel 24.24), enquanto que 
no Novo Testamento a palavra chave é “mordomia”, cujo significado 
não é o ato de devolver para Deus dez por cento de tudo o que se 
ganha. Mordomia significa: “o que você é e tem pertence a Deus”. 
Sua função é administrar tudo o que Deus lhe confiou, que inclui 
dinheiro, talento, tempo, energia, dons, enfim, tudo o que você tem 
e o que você é.

Lembre-se que parábola é uma história alegórica, com o fim 
de ensinar um conceito ou uma verdade. O conceito que Jesus quis 
ensinar com esta parábola é o de mordomia. Esta história é a de um 
homem rico que fica sabendo que o seu mordomo não está fazendo 
um bom trabalho e está gastando, até defraudando, o seu dinheiro. 
Ele avisa seu funcionário que vai chamar uma auditoria, para verifi-
car seus gastos.
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O mordomo pensa consigo mesmo e pondera que, naquele 
momento, tinha o controle de todo o dinheiro do seu senhor; po-
rém, se os auditores verificassem os livros, ele seria despedido. O 
que fazer, então? Refletindo acerca de tudo isso, ele decide conver-
sar com as pessoas que estavam em débito com seu senhor.

Sua estratégia seria cuidar do seu futuro. Ele pensou: “Agora 
a minha situação é de empregado com controle sobre bens que não 
me pertencem. Vou usar esses bens de maneira que, quando eu for 
despedido e minha situação mudar, terei feito amigos que me rece-
berão, abrirão suas casas para mim e serão hospitaleiros comigo”.

Quando o seu senhor tomou conhecimento do que o seu mor-
domo tinha feito, elogiou-o, não porque ele fosse um defraudador, 
mas por ele ter pensado em seu futuro.

APLICAÇÃO PESSOAL
Qual a verdade que Jesus quis ensinar ao contar esta histó-

ria? Há muita profundidade na interpretação e aplicação desta pa-
rábola. Jesus ensinou que nós somos como o mordomo; tudo o que 
temos pertence a Deus. Estamos apenas gerenciando o que nos foi 
entregue. Como aquele mordomo sabia que seria despedido, você 
deve saber que um dia vai morrer e vai perder o controle de todo o 
dinheiro e dos bens que Deus lhe deu para cuidar. Então, você ouvi-
rá as palavras: “você não trabalha mais para mim como mordomo; 
preste conta de todo o seu trabalho”.

Esta parábola, basicamente, ensina que o mordomo vivia em 
duas dimensões. Na primeira, ele tinha controle dos bens do seu 
senhor, mas sabia que logo iria para outra dimensão, quando per-
desse o controle de tudo. Enquanto estava na primeira dimensão, 
ele usou o seu controle sobre toda aquela riqueza, fazendo amigos 
que estariam dispostos a recebê-lo, quando ele entrasse na segun-
da dimensão.

Como o mordomo infiel, que usou uma riqueza que não era 
dele, a fim de fazer amigos para a próxima dimensão, que simboliza 
a vida eterna, assim nós seremos “despedidos”, ou morreremos, e 
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teremos amigos que estarão nos esperando para as boas vindas na 
nova dimensão.

“O que ganha almas é sábio” (Provérbios 11.30). É basica-
mente isso o que esta parábola nos ensina. Use o que lhe foi dado 
nesta dimensão, de tal maneira que, quando você morrer, tenha 
amigos na dimensão espiritual, que dirão: “você colaborou com o 
sustento de um missionário e, através dele, eu conheci a Cristo. Eu 
não estaria aqui, usufruindo a vida eterna, se você não tivesse sido 
um mordomo fiel”.

O ensino desta parábola mostra que tudo o que você tem não 
é seu; portanto, não pode levar nada com você. O que podemos e 
devemos fazer é usar nossos bens para ampliar o Reino de Deus e 
edificar a Igreja de Jesus Cristo. Pessoas podem chegar ao conheci-
mento de Cristo por causa da maneira como você administra o que 
Deus lhe confiou.

Depois de contar esta história, Jesus fez uma séria aplicação 
dela: “Quem é fiel no pouco também é fiel no muito; e quem é injus-
to no pouco também é injusto no muito. Se, pois, vos tornastes fiéis 
na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a 
verdadeira riqueza?” (Lucas 16.10,11).

Deus não vai nos abençoar espiritualmente, se formos infiéis 
na administração dos bens que Ele nos deu. O enfoque não está no 
quanto ofertamos, mas como administramos o que nos foi dado. O 
ensino básico desta parábola é mordomia fiel e responsável.

Você é parceiro com Cristo na aplicação e na implantação do 
Seu ministério no mundo? Você pode fazer isso como missionário, 
evangelista, pastor, ou como uma testemunha fiel de Jesus Cristo. 
De acordo com esta parábola, você também pode fazer isto, inves-
tindo fielmente o que Deus lhe confiou, para financiar aqueles que 
são parceiros com Cristo, como missionários, evangelistas, pastores 
e testemunhas fiéis de Cristo.

Existem muitas maneiras de nos tornarmos parceiros com Cris-
to; mas, a pergunta que devo fazer é: você é de fato Seu parceiro no 
cumprimento dos objetivos de Sua missão no mundo de hoje? Mui-
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tos dos ensinos de Jesus afirmam que vamos viver por toda a eter-
nidade, de acordo com a resposta que hoje damos a esta pergunta.

A segunda história contada por Jesus, sobre outro homem 
rico, é a seguinte: “Ora, havia certo homem rico que se vestia de 
púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, regalava-se es-
plendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, 
coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-
-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham 
lamber-lhe as chagas” (Lucas 16.19-21).

Se pensarmos nesta história como uma peça teatral com três 
atos, no primeiro, teríamos um homem rico, dormindo entre lençóis 
de seda, todas as noites, vivendo entre festas e banquetes, todos os 
dias. Quando passava por seu portão, havia um mendigo ali jogado, 
rodeado por cachorros, que lhe lambiam as feridas. O homem rico 
não poderia ter vida melhor, como o pobre Lázaro não poderia ter 
vida pior. Fim do primeiro ato.

No segundo ato, acontece a morte dos dois homens. A morte 
é um denominador comum para todas as pessoas. O homem rico 
morreu entre lençóis de seda, em sua mansão, e foi enterrado com 
grande pompa e honra. Lázaro morreu no portão do homem rico 
e sequer foi mencionado o lugar onde foi enterrado. Termina o se-
gundo ato.

Quando as cortinas se abrem para o terceiro ato, descobrimos 
a verdade que Jesus quer ensinar ao contar esta parábola. Na eter-
nidade, o mendigo Lázaro não poderia ter vida melhor. Ele está no 
seio de Abraão, o que significa que ele tem comunhão íntima com o 
patriarca. Enquanto isso, o homem rico está no inferno e não pode-
ria ter vida pior. Existe uma grande separação, um grande abismo, 
permanente e definitivo, entre os dois homens, e não há nada que 
possa mudar esta situação. Quando o homem rico fica sabendo dis-
so, diz: “Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que 
molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque es-
tou atormentado nesta chama”. Mas, a informação que ele recebe 
foi esta: “está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que 



97

ESTUDO PANORÂMICO DO NOVO TESTAMENTO (MATEUS A ROMANOS)

os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de 
lá passar para nós” (Lucas 16.24,26).

O homem rico, diante da realidade que lhe foi exposta, fica 
extremamente preocupado com seus cinco irmãos. Ele pede: “Pai, 
eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 
cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem tam-
bém para este lugar de tormento”. A resposta que obtém é a se-
guinte: “Eles têm Moisés e os Profetas; ouçam-nos”. Mas, o homem 
insiste: “Não, pai Abraão; se alguém dentre os mortos for ter com 
eles, arrepender-se-ão” (Lucas 16.27-30).

Jesus deu ênfase à Lei de Moisés e aos Profetas, quando ci-
tou a resposta dada para o homem rico: “Se não ouvem a Moisés e 
aos Profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite 
alguém dentre os mortos” (31). Tudo isso se cumpre com a ressur-
reição de Jesus de entre os mortos e a pregação do Evangelho, que 
pode impedir alguém de ter um destino como o deste homem.

Que história impressionante! Esta é a ilustração mais clara 
que a Bíblia apresenta sobre a eternidade. Nela temos o conceito de 
fogo do inferno, de maldição eterna, de retribuição eterna e de tor-
mento eterno. Este não é o único ensino de Jesus sobre o inferno. 
O lugar fora da cidade de Jerusalém, chamado “gehena”, é a palavra 
preferida de Jesus, para conceituar inferno. Esta palavra representa 
um grande vale fora de Jerusalém, onde todo lixo era despejado, 
inclusive os corpos de animais e de indigentes. Quando alguns dos 
mais tristes capítulos da história hebraica estavam sendo escritos, 
pais judeus ofereciam seus filhos como sacrifício humano a deuses 
pagãos neste vale. No ensino de Jesus, onde Ele fala que se chamar-
mos nosso irmão de tolo corremos o risco de ir para o inferno, Ele 
usou a palavra “gehena”. Esta palavra carrega o conceito de “lixão”. 
De acordo com Jesus, ser salvo do inferno significa ser salvo de uma 
vida de “lixão”.

A história sobre o homem rico e o mendigo Lázaro é a des-
crição mais objetiva do destino eterno daqueles que não estão sal-
vos. O fator mais terrível deste estado eterno é que o homem tem 
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memória. Ele tem toda a eternidade para se lembrar da vida que 
levou, dos cinquenta, sessenta ou setenta anos que viveu na terra 
e do que ele fez em todos esses anos. Ele vai padecer eternamente 
em tormentos.

Esta parábola vem logo depois da Parábola do Mordomo In-
fiel. Deus nos dá uma vida para vivermos e somos administradores 
dela; não apenas dos nossos bens que, na realidade, é o menos im-
portante no que se refere à mordomia. Nosso tempo, nossa energia, 
nossos dons, nossos talentos, nossa saúde, tudo isso é a essência da 
nossa vida. A pergunta que sempre perseguiria aquele homem é: “o 
que você fez com a sua vida?”.

Na parábola do Mordomo Infiel, Jesus está nos perguntando: 
“Você vai ser Meu parceiro na implantação e na aplicação do Meu 
Manifesto, administrando sua vida e tudo que lhe confiei com fide-
lidade?”. Com relação à história sobre o homem rico, é uma impres-
sionante ilustração do homem que respondeu à pergunta de Jesus 
com um grande “Não!”.

A aplicação que tiramos da história deste homem também en-
foca a consciência social de Jesus e de Lucas, um médico solidário. 
Quando lemos esta parábola, os detalhes sobre o estado eterno são 
tão reais e trágicos, que quase perdemos a aplicação social.

Um homem chamado Albert Schweitzer disse que foi este 
ensino de Jesus que mudou sua vida para sempre. Ele desistiu do 
status e do conforto que usufruía como um dos maiores organistas, 
filósofos, médicos e teólogos da Europa, e partiu para a África, a 
fim de trabalhar como médico missionário numa remota área, onde 
dava assistência a pessoas que, não fossem seus cuidados profis-
sionais, ficariam sem nenhuma assistência médica. Schweitzer dis-
se que, quando leu esta parábola de Jesus, não precisou de muito 
tempo para perceber que Lázaro, o homem deitado no portão do 
homem rico, era o símbolo de um mundo ferido, deitado no portão 
das nossas vidas.

Quando Schweitzer foi para a África, disse: “A África é Lázaro”. 
Ele também disse: “Sua vida é o seu argumento”. Creio que esta 
seja uma declaração muito importante. Com sua vida, ele declarou: 
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“Você acaba fazendo aquilo em que realmente acredita. O resto não 
passa de conversa religiosa”. Será que já temos a consciência de 
quem é Lázaro?

Creio que o grande desafio para nós é visualizar o retrato que 
Jesus apresenta do estado eterno dos que se perdem. A perspectiva 
de condenação eterna deve nos motivar a apresentar o Evangelho 
para todos aqueles que ainda não o conhecem. Como Paulo, deve-
mos ser motivados pelas três verdades absolutas: Todos estão per-
didos, um morreu por todos e todos devem ouvir as boas novas (II 
Coríntios 5.13-6.2).

Outra aplicação desta entretanto, é a motivação e o tema do 
Evangelho de Lucas: sermos parceiros com Cristo na implantação e 
na aplicação dos objetivos da Sua missão, neste mundo, conforme 
o Manifesto do Nazareno. Seremos parceiros com Ele, dando visão 
aos cegos, liberdade aos cativos e cura aos feridos deste mundo?

TRÊS FILOSOFIAS DE VIDA (LUCAS 10.25-37)
Observe, no Evangelho de Lucas, quantas vezes Jesus nos de-

safia a sermos seus parceiros. Talvez por ser médico, Lucas foi o úni-
co que relatou a Parábola do Bom Samaritano. Segundo ele, Jesus 
contou a história de um homem que foi assaltado e deixado ferido, 
quase morto, numa estrada. Três pessoas passaram por ele e o vi-
ram naquele estado.

A estrada desta história ia de Jerusalém para Jericó. Passaram 
dois sacerdotes, um de cada vez, e viram aquele homem moribun-
do. Cada um deles disse: “Que coisa terrível, mas não vou me envol-
ver”. A Bíblia conta que eles passaram de largo, isto é, à distância. 
Um samaritano, porém, quando viu aquele homem quase morto, 
parou e cuidou das suas feridas; colocou-o sobre seu animal e o le-
vou a uma hospedaria. Depois de pagar as despesas ao proprietário, 
ele disse: “o que mais for gasto, pagarei quando voltar”.

Esta parábola foi proferida em resposta à pergunta que um 
advogado tinha feito a Jesus. “Quem é o meu próximo?” (Lucas 
10.29).A resposta de Jesus apresenta três conceitos de filosofia de 
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vida em relação ao próximo. Ele iniciou a resposta com o exemplo 
dos malfeitores que roubaram e quase mataram aquele homem. A 
filosofia deles era: “o que é meu é meu e o que é seu vai ser meu, 
assim que eu conseguir pegar”. Existe muita gente no mundo com 
tal filosofia de vida e é por isso que precisamos de um governo, de 
polícia e de força militar.

O sacerdote e o levita, os religiosos desta história, represen-
tam a segunda filosofia de vida, com relação ao próximo: “o que é 
meu é meu e o que é seu é seu; eu tenho os meus problemas e você 
tem os seus. Não vou me envolver”. Muitos religiosos hoje têm este 
tipo de conduta com relação ao próximo.

Há uma terceira resposta que Jesus achou que devíamos 
aprender, nesta história, que envolve a relação com o próximo, a 
qual está expressa na atitude do samaritano: “o que é seu é seu e o 
que é meu é seu, a qualquer hora que você precisar”.

Esta filosofia de vida em relação ao próximo o fará rico; é a 
mesma aplicada a Lázaro, junto aos nossos portões; um mundo de 
pessoas pobres, espiritualmente cegas, cativas e feridas.

À medida que você se deparar com diferentes pessoas, todos os 
dias, aprenda a reconhecer quem são os cegos, os cativos e os feridos, 
para quem Jesus veio. Veja as pessoas deste mundo como ovelhas, 
moedas e filhos perdidos, ou como “Lázaros” deitados nos portões das 
igrejas. Atente para este fato: Cristo, que vive em você, gostaria de al-
cançar estas pessoas, através de você, e torná-las parte da solução e da 
resposta para suas necessidades, nesta vida e na eternidade.

Quando você considerar a missão de Jesus no mundo, assuma 
o compromisso com o Cristo vivo e ressuscitado de não ser apenas 
um espectador, mas um participante ativo na conquista de novos dis-
cípulos para Jesus, em todas as nações, a começar pelo seu próximo.
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O SALVADOR QUE BUSCA

UMA LINDA HISTÓRIA DE CURA (LUCAS 8.26-39)
As pessoas que trabalharam em hospitais psiquiátricos, antes 

da existência dos tranquilizantes, sabem o valor desta história de 
cura tão comovente. Qualquer pessoa que já internou um dos seus 
parentes ou alguém a quem ama com os terríveis sintomas da lou-
cura, daria qualquer coisa para ver esta pessoa com a razão restabe-
lecida. Todos os profissionais da saúde que trabalham com pessoas 
consideradas mentalmente doentes deveriam ter conhecimento de 
como Jesus operou esta cura miraculosa.

Quando Jesus e Seus discípulos foram para a terra dos gera-
seus, depararam-se com um homem possesso que, prostrando-se 
diante de Jesus, fez uma pergunta intrigante: “Que tenho eu contigo, 
Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes” (Lu-
cas 8.28). Há muita gente neste mundo com tantos problemas que 
não acreditam que Jesus, e a salvação que nEle há, possam fazer di-
ferença em suas vidas. São vítimas de sintomas terríveis, que acham 
que Jesus não se importa com elas, que não pode tratar delas e de 
seus problemas. Nesta história, um homem possesso por demônios 
descobriu que Jesus, e a salvação que encontramos nEle, têm tudo 
a ver com sua vida e com as terríveis circunstâncias que enfrentava.

Esta bela história traz outra mensagem muito importante. 
Aquele homem, depois de ser curado, quando Jesus estava prestes 
a partir, quis entrar no barco com Ele. É fácil imaginar porque ele 
queria deixar aquele lugar, onde todos o conheciam, pelos anos de 
tormento que lá viveu. Também podemos imaginar porque ele que-
ria estar com Jesus, que lhe disse: “Volta para casa e conta aos teus 
tudo o que Deus fez por ti” (Lucas 8.39). Aquele homem, resultado 
de um milagre de Jesus, agora era um missionário para Ele, em sua 
própria casa.
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Este episódio dá uma definição de missionário. Se Deus fez 
coisas grandes por você, então você é um missionário. Como uma 
candeia ou a cidade sobre o monte, que não pode ser escondida, de-
vemos mostrar as grandes coisas que Deus fez por nós. A tarefa do 
missionário deve começar no lugar mais difícil, onde as pessoas o co-
nhecem melhor e onde terá maior significado: em sua própria casa.

Este foi mais um milagre de libertação. Jesus se dirigiu aos 
demônios, que possuíam aquele homem, e tratou diretamente com 
eles. Hoje, Jesus faria diferente? Será que Jesus diria que o caso 
daquele homem era uma “esquizofrenia com manifestações de pa-
ranóia?”. Será que Jesus o internaria e o poria sob efeito de tranqui-
lizantes para o resto da vida? O que você acha?

O FARISEU E O PUBLICANO (LUCAS 18.9-14)
Nesta parábola, temos dois homens orando; duas posturas e 

dois discursos. O importante a respeito destes dois homens é que, 
no final da história, um deles foi declarado “justificado” por Jesus e o 
outro não, ou seja, só um foi salvo. Outra maneira de afirmar a mes-
ma coisa é dizer que um deles saiu em estado de graça e o outro não.

O significado da palavra “justificado” é: “como se nunca tives-
se pecado”. Além disso, também significa que Deus nos declarou 
justos. O Livro de Romanos ensina claramente como Deus faz isso. 
Nesta parábola, Jesus anuncia as boas novas e ensina que, para ser-
mos justificados, devemos orar como o publicano orou: “Ó Deus, 
tem misericórdia de mim, pecador!” (Lucas18.13).

A Bíblia conta que o fariseu orou “de si para si mesmo”; sua 
oração começava com ele mesmo, era sobre ele mesmo e termina-
va com ele mesmo; sua oração nunca foi além dele mesmo. “Orar” 
significa “pedir”. Por definição, o fariseu não orou, porque ele não 
pediu nada a Deus.

Esta parábola é dirigida àqueles que confiam em si mesmos e, 
comparados com outros, se consideram justos. Como Deus decla-
ra um pecador justo? Será que é resultado de um esforço próprio? 
Sou justo ou justificado porque confio nos meus próprios esforços? 
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Esta parábola afirma que não. Deus vai me declarar “como se nunca 
tivesse pecado antes”, quando eu confessar que sou um pecador, 
que não posso conseguir a salvação por mim mesmo; quando eu 
reconhecer que preciso da misericórdia de Deus.

Nesta parábola, Jesus declarou as boas novas verdadeiras. 
Todo ser humano pode ser justificado, assumindo uma postura de 
humildade e contrição, orando: “Deus, seja misericordioso para co-
migo que sou pecador”. Na postura assumida pelo fariseu não havia 
a humildade e contrição que nos coloca e nos mantém num estado 
de graça.

Certo estudioso das Escrituras acredita que Zaqueu, o chefe 
dos publicanos, que estudaremos no próximo capítulo, era o publi-
cano descrito nesta parábola. Ele baseia sua afirmação no fato de 
que Jesus chamou aquele chefe dos publicanos pelo nome, o que 
sugere que eles já tinham se encontrado antes. Isto também sugere 
que Jesus foi para Jericó para ver o resultado daquela oração que 
Zaqueu fez no Templo, explicar-lhe o que significa arrependimento 
e como deve ser trabalhado na nossa vida. Embora seja uma supo-
sição, ela serve para aumentar nosso interesse em uma das mais 
bonitas histórias do Novo Testamento.

JESUS E O CHEFE DOS PUBLICANOS (LUCAS 19.1-10)
Quando lemos os capítulos 18 e 19 de Lucas, descobrimos 

mais duas histórias que envolvem homens ricos. Poderíamos con-
siderar o encontro de Jesus com o chefe dos publicanos como ou-
tra peça teatral de três atos. O primeiro ato acontece onde Jesus 
cumprimenta Zaqueu; o segundo acontece em sua casa, onde Jesus 
conversou com este homem, que era mal visto pelos judeus.

Quando as cortinas se abrem, no terceiro ato, Jesus está sain-
do da casa de Zaqueu em sua companhia, onde havia pousado. As 
primeiras palavras são ditas por Zaqueu. Ele chama Jesus de “Se-
nhor”, propõe dar metade do seu dinheiro para os pobres e usar a 
outra metade para restituir, quatro vezes mais, àqueles que, por-
ventura tenha defraudado.
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Embora nada se saiba sobre o segundo ato na casa de Zaqueu, 
ele é o mais importante desta “peça”. Não se sabe sobre o que eles 
falaram, mas, certamente, a conversa com Jesus levou Zaqueu ao 
arrependimento. Depois disso, Jesus o declarou um filho de Abraão 
e anunciou que haveria salvação em sua casa.

A parte que eu mais admiro nesta história é quando Jesus dei-
xa tudo para dar atenção àquele homem impopular, ignorando os 
comentários em torno do assunto. Eu gostaria que algum artista 
retratasse a cena de Jesus que, de acordo com Josefo, o historiador 
judeu, era um homem alto, indo em direção à casa do pequeno Za-
queu, possivelmente com o braço sobre os seus ombros, enquanto 
as pessoas que se julgavam justas comentavam o fato de Jesus ter 
passado todo o tempo com o chefe dos publicanos.

As últimas palavras desta linda história poderiam ser gravadas 
numa placa de bronze e colocadas sob o quadro que retratasse esta 
cena: “Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia 
perdido” (Lucas 19.10). Estas palavras são umas das mais impor-
tantes de todo o Evangelho, porque representam a declaração da 
missão da pessoa mais importante que já viveu sobre a terra.

Também vemos a estratégia de Jesus na conversa que teve 
com Zaqueu. Ele estava passando por Jericó e seu objetivo era al-
cançar aquele homem, cuja conversão viria causar um impacto na-
quela cidade, depois que Ele a deixasse.

OUTRO DIÁLOGO COM UM HOMEM RICO (LUCAS 18.18-27)
Há mais uma história sobre um homem rico, no capítulo an-

terior, que deve ser analisada junto com a que acabamos de exami-
nar. Observe o que os dois homens tinham em comum: eram ricos, 
eram judeus e ambos estavam ansiosos para ver Jesus e O procura-
ram publicamente. Eles estavam interessados em saber o que fazer 
para serem salvos e como obter a vida eterna. Obviamente, Jesus 
amava aqueles dois homens quando lhes disse que, para mostrar 
arrependimento, eles deveriam se desfazer das suas riquezas.
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Entretanto, quando comparamos os dois personagens, ob-
servamos suas diferenças: o jovem rico era um homem religioso e 
moralista, enquanto Zaqueu, como vimos, não tinha tais caracte-
rísticas. O jovem rico deveria ser admirado e respeitado pela co-
munidade, o que não acontecia com o publicano Zaqueu. Mas, a 
diferença mais marcante entre estes dois homens foi o que resultou 
do encontro que ambos tiveram com Jesus. Zaqueu se arrependeu, 
mas o jovem rico, não. Apesar da sua integridade, aquele jovem rico 
não foi salvo, mas Zaqueu foi. Se aquele jovem, mais tarde, não se 
arrependeu, podemos deduzir que ele morreu moralista e religioso, 
mas com sua alma perdida.

Não podemos fazer uma interpretação errada desta história. 
Jesus não está dizendo que somos salvos pelo que fazemos, mas 
pelo que deixamos de fazer. Ele está ensinando que somos realmen-
te salvos, quando nos arrependemos e nos afastamos do pecado. 
Vemos isso, claramente, na maneira contrastante como aqueles 
dois homens responderam à instrução de Jesus.

Na verdade, a história de Jesus e de Zaqueu começa com a 
Parábola do Fariseu e do Publicano. Quando lemos a sequência des-
ta parábola, descobrimos outro versículo que mostra Jesus como 
o Salvador, que busca o perdido. Vemos o retrato de Jesus e Seu 
manifesto mais uma vez, quando Lucas dá sua versão da Grande 
Comissão, no final do seu Evangelho (Lucas 24.46-49).

EPÍLOGO PENSAMENTO CRISTÃO
Jesus também proferiu a “Parábola do Semeador”, que ensi-

na como devemos abordar e responder ao ensino de Cristo. Lucas 
registrou três metáforas que Jesus usou para este propósito (Lucas 
5.36-39; 7.31-35). As duas primeiras parábolas são a respeito de um 
pedaço de pano novo, costurado num pano velho, e o vinho novo 
(não fermentado) colocado em odres velhos.

As parábolas de Jesus eram comuns ao povo daqueles dias. Elas 
se referiam aos costumes do dia a dia, e eram ilustrações profundas. 
Qualquer mulher que costura sabe que jamais podemos costurar um 
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pedaço de pano novo numa roupa velha, porque o material novo e 
forte vai repuxar o pano velho e o buraco será ainda maior.

É provável que muitos dos ouvintes tinham cometido o erro 
de derramar vinho novo e não fermentado em odres velhos; quan-
do o vinho fermenta, os odres velhos se rompem com a pressão e o 
vinho se perde.

A aplicação do ensino de Jesus do remendo novo no pano ve-
lho e do vinho novo em odre velho é polêmica. Podemos considerar 
que os novos convertidos são os “odres novos”, onde será despeja-
do o “vinho novo” (II Coríntios 5.17). Somente pessoas convertidas 
podem compreender, aceitar e aplicar os ensinos de Jesus. Esta pa-
rece ser a aplicação desta metáfora.

Se não permitirmos que o ensino de Cristo interfira em nossa 
vontade, nossas mentes vão acabar explodindo. É por isso que Jesus 
diz para não sermos “esquizofrênicos espirituais”, tentando servir 
a dois senhores (Mateus 6.24). Se a nossa resposta aos ensinos de 
Jesus não for um comprometimento obediente, mas uma profissão 
de fé apática e morna, iremos acabar doentes e se cumprirá o que 
está registrado em Apocalipse 3.15,16.

Jesus usou a terceira metáfora para comentar a maneira como 
os líderes religiosos rejeitaram Seu ensino e a pregação de João Ba-
tista (Lucas 7.31-35). Foram como crianças que brincavam nas pra-
ças e pediam aos mercadores, sempre tão ocupados, que parassem 
seus afazeres e brincassem com elas.

Com este ensino, Jesus ensinou que Ele e João não vieram para 
brincar e não tinham que se adaptar ao ensino daqueles líderes, por-
que eles vieram para revolucionar o ensino religioso estabelecido.

Agora que você já foi exposto ao ensino de Jesus Cristo, como 
você vai responder ao que já aprendeu, através deste breve estudo 
do Evangelho de Lucas? O que você vai fazer em relação aos obje-
tivos da missão do Cristo ressuscitado, que vive em você? O ensino 
de Jesus pretende revolucionar sua mente, sua vida e seus valores. 
Jesus nos advertiu que, se não fizermos nada a respeito do Seu en-
sino, nossa “visão espiritual dupla” vai explodir nossas mentes.
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O Evangelho de João apresenta o relatório mais detalhado da 
morte e ressurreição de Jesus. Como nós já preparamos um comen-
tário sobre o Evangelho de João (Livros 10 e 11) referentes a cento 
e vinte e oito aulas, vou limitar-me a isto. A parte do Evangelho 
de Lucas mais reveladora, sobre a morte de Jesus, é o trecho que 
O descreve contando aos apóstolos que a Páscoa será totalmente 
cumprida, quando Ele morrer (Lucas 22.16). Com exceção do Evan-
gelho de João, os outros autores dos Evangelhos simplesmente con-
taram que “eles O crucificaram”.

Se você não conhece Jesus Cristo pessoalmente, como seu 
Salvador, eu, como ministro do Evangelho, rogo que você entenda 
que Jesus veio curar sua cegueira espiritual e libertá-lo das diversas 
formas de pecado. Ele quer curar seu coração ferido e se tornar Seu 
Salvador pessoal. Jesus deseja trazer propósito para sua vida, na 
parceria que deseja formar com você, para cumprimento da missão 
de buscar e salvar os perdidos. Confie nEle como seu Salvador e es-
tabeleça, para o resto de sua vida, um relacionamento com o Cristo 
vivo e ressuscitado, cumprindo o maior manifesto do mundo.
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O EVANGELHO DE JOÃO 
A LINGUAGEM DE SINAIS DE JOÃO

O Evangelho de João é o preferido da maioria das pessoas e 
tem sido usado por Deus para que muitos alcancem a fé em Cristo. 
Fico encantado com a forma literária usada pelo apóstolo João para 
escrever este Evangelho. Nos seus vinte e um capítulos, ele faz uso 
de uma argumentação sistemática, com o único objetivo de apre-
sentar Jesus Cristo, como Filho de Deus. Este é o meu Evangelho 
preferido porque, além de João mostrar como alcançar a salvação, 
ele também apresenta o Salvador.

O apóstolo João, o autor deste Evangelho, é o mesmo homem 
que escreveu o Livro do Apocalipse. Se você conhece um pouco o 
último livro da Bíblia, já tem uma ideia do estilo do escritor deste 
Evangelho.

João iniciou o Livro do Apocalipse escrevendo: “Revelação de 
Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coi-
sas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por inter-
médio do seu anjo, notificou ao seu servo João” (Apocalipse 1.1). 
João foi notificado a respeito das profecias, através de uma linda 
“linguagem de sinais” bíblica.

O apóstolo Paulo escreveu que o Evangelho é “loucura” para 
os gregos, que buscavam a intelectualidade, enquanto os judeus 
“pediam um sinal”. Paulo se referiu assim aos judeus, porque eles 
sempre pediam sinais que provassem que Deus estava com eles e 
os guiava (Mateus 12.3842). Paulo também se referiu ao fato de 
que os judeus, às vezes, comunicavam-se através de uma “lingua-
gem de sinais”.

Todo o Livro do Apocalipse é inspirado, muito profundo e es-
crito na linguagem de sinais hebraica. Apesar de a linguagem de 
sinais não ser clara, João usou esta mesma forma literária em seu 
Evangelho.
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CHAVES PARA O EVANGELHO DE JOÃO
João escreveu dois livros e três epístolas inspiradas para o 

Novo Testamento. Nos dois livros (Evangelho de João e Apocalipse), 
ele escreve para o povo de Deus, numa espécie de código inspira-
do. Para entender suas mensagens, o leitor precisa de “chaves que 
revelem o código”. Veremos, a seguir, algumas dessas “chaves” que 
nos ajudarão a “revelar o código” da linguagem de sinais que João 
usa neste Evangelho.

CHAVE NÚMERO UM
A primeira chave para compreender este Evangelho é saber 

que noventa por cento do seu conteúdo não aparece nos três pri-
meiros Evangelhos. Quando lemos o Evangelho de João, devemos 
observar que ele tinha uma perspectiva sobre a vida de Cristo que 
não está presente nos Livros de Mateus, Marcos e Lucas. Devemos, 
portanto, estar cientes de que a biografia de Jesus, escrita por João, 
é diferente das biografias encontradas nos outros três escritores 
evangelistas.

CHAVE NÚMERO DOIS
A segunda chave que nos ajudará a revelar o código da men-

sagem deste Evangelho é perceber que ele é o único livro da Bíblia 
dirigido especificamente ao incrédulo, visando levá-lo à fé e à vida 
eterna.

O apóstolo Paulo escreveu que o propósito de toda Bíblia é 
que “o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para 
toda boa obra” (II Timóteo 3.17). A Bíblia, portanto, na sua maior 
parte, não é dirigida ao incrédulo, mas ao que crê.

Em toda a Bíblia, Deus tem apenas uma mensagem para o 
incrédulo: a mensagem de arrependimento e fé no Evangelho. 
Quando o incrédulo se arrepende e crê, Deus oferece sessenta e 
seis livros inspirados, contendo a verdade revelada, porque Deus 
quer que o crente esteja equipado para toda boa obra, que deve 
ser executada através da sua vida. A vontade de Deus é que todo in-
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crédulo se torne um crente, cresça espiritualmente e seja edificado 
para executar a obra para a qual foi chamado (Efésios 2.10; 4.12).

O Evangelho de João consiste nesta mensagem de Deus para 
o incrédulo e serve como um pré-requisito para tudo o que Deus 
quer falar-nos outros sessenta e cinco livros da Bíblia. Mesmo ha-
vendo verdades profundas neste Evangelho para aperfeiçoamento 
do crente em Jesus, este é o único livro na Bíblia que é clara e espe-
cificamente dirigido ao incrédulo, com o objetivo de levá-lo à fé em 
Jesus Cristo.

João conta porque escreveu este Evangelho: “Na verdade, fez 
Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escri-
tos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que 
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em 
seu nome” (João 20.30,31).

Outra tradução da Bíblia traz uma nota de rodapé que diz: 
“um sinal é uma evidência miraculosa, que destaca o poder de Deus 
na graça redentora”. É, portanto, um milagre que prova que Jesus é 
o Messias, o Cristo, o Filho de Deus e o Salvador do Mundo.

No último versículo deste Evangelho, João escreveu que, se 
todos estes sinais de Jesus fossem registrados, não caberiam no 
mundo todos os livros que seriam escritos. Tente descobrir quan-
tos livros já foram escritos sobre a vida, obra e influência de Jesus 
Cristo e você verá como é verdadeira esta afirmação. João quer que 
examinemos o registro que ele fez dos sinais que comprovam as re-
ferências sobre Jesus. Ele, basicamente, escreve o seguinte: “entre 
todos os milagres que Jesus operou, considere, com a mente aberta, 
aqueles que eu registrei neste livro, pois eles o convencerão de que 
Jesus de Nazaré é o Messias, o Filho de Deus. Quero que você creia 
nisto, porque, quando você crer, nascerá de novo e receberá a vida 
eterna” (João 1.12,13; 20.30,31).

Quando alguém procura o pastor, dizendo que gostaria de ler 
a Bíblia, mas não sabe por onde começar, este, geralmente, pergun-
ta: “você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador?”. Quando a res-
posta é “não, mas estou interessado”, o pastor costuma dizer: “co-
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mece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João”. A intenção dos pastores 
deve ser que o incrédulo se converta e experimente a vida eterna.

CHAVE NÚMERO TRÊS
Outra chave para compreender o Evangelho de João é obser-

var que este Evangelho apresenta uma argumentação teológica so-
bre Jesus. Os Evangelhos de Mateus e Lucas apresentam as estraté-
gias do Seu ministério, mas a argumentação lógica e sistemática de 
João, nos vinte e um capítulos do seu Evangelho, segue outra linha, 
que é muito consistente. O propósito do quarto Evangelho é contar 
que Jesus veio. Mateus apresentou Jesus como o Rei do Reino dos 
Céus; Marcos O apresentou como o Servo e Filho do Homem; Lucas 
enfatizou o lado humano de Jesus, e João, basicamente, disse que 
Jesus é Deus.

O argumento sistemático de João é que Jesus é o Cristo, o 
Messias prometido, o Filho de Deus. Podemos fazer um traçado 
desta verdade, desde o primeiro capítulo deste Evangelho até o úl-
timo, observando que em todos os capítulos, continuamente, João 
enfatiza seu argumento básico: Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de 
Deus e o Salvador do mundo.

Quero esclarecer que Jesus Cristo não tinha dois nomes, 
como, por exemplo, “João Luiz”. Seu nome é Jesus; Cristo é o Seu 
título. Quando nos referimos a Ele como “Jesus Cristo”, estamos di-
zendo que Jesus, o histórico Jesus de Nazaré, é o Cristo. A palavra 
grega “Cristo”, em hebraico, significa “Messias”. Quando João diz 
que Jesus é o Cristo, ele está dizendo que o Jesus do Novo Testa-
mento é o Messias profetizado no Velho Testamento.

O Livro de Atos conta que o apóstolo Paulo, que era um rabi-
no, em suas viagens missionárias, ia de sinagoga em sinagoga, de 
cidade em cidade, usando as Escrituras, para pregar aos judeus ra-
binos que Jesus é o Cristo (Atos 17.2,3). Em suas cartas, Paulo diz 
que a doutrina básica de comunhão da Igreja do Novo Testamento 
é que “Jesus é o Senhor” (I Coríntios 12.3).
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Nas suas três cartas, no final do Novo Testamento, o apóstolo 
João escreve que a doutrina básica da Igreja do Novo Testamento é 
que “Jesus é o Cristo” (I João 2.22; 5.1). O argumento de João, nes-
tes dois versículos, é repetido sistematicamente em seu Evangelho.

CHAVE NÚMERO QUATRO
As três primeiras chaves são argumentos suficientes para o 

entendimento do Evangelho de João; porém, devemos ler os seus 
vinte e um capítulos, procurando as respostas para estas três per-
guntas: Quem é Jesus? O que é fé? O que é vida?

João escreveu este Evangelho para relatar os sinais ou as evi-
dências milagrosas que Jesus operou, a fim de nos convencer de 
que a resposta para a primeira pergunta é: Jesus é o Cristo, o Mes-
sias, o Filho de Deus. Capítulo após capítulo, João faz esta afirma-
ção. Ele expressa esta verdade de diferentes maneiras, no decorrer 
dos vinte e um capítulos.

Também devemos procurar a resposta para a pergunta “O 
que é fé?” em cada capítulo. João afirmou que faria um relato sobre 
Jesus e que aqueles que cressem nessas verdades sobre Ele nasce-
riam de novo e receberiam vida eterna (João 20.30,31; 1.12,13). 
Em cada capítulo, além de nos desafiar a crer em seu argumento 
consistente sobre Jesus, ele também mostra o que significa crer em 
Jesus pela fé.

Afinal de contas, o que é fé? Fé é um conceito muito difícil de 
se definir e de se manter em foco; por isso, capítulo após capítulo, 
de uma maneira muito bonita, João ilustra para nós o que significa 
crer que Jesus é o Cristo e o que ele considera que seja vida eterna, 
que não é apenas uma vida que dura para sempre. Vida eterna não 
se refere simplesmente à quantidade, mas à qualidade de vida. João 
registrou a afirmação de Jesus: “Eu vim para que tenham vida e a 
tenham em abundância” (João 10.10). Que tipo de vida abundante 
é esta que Deus planejou para os seres humanos? A vida eterna é 
uma qualidade abundante de vida que começa aqui e continua por 
toda a eternidade.
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João afirma que esta qualidade de vida eterna não resulta do 
nosso nascimento físico, mas do nascimento que “vem do alto”, re-
sultante da nossa salvação em Jesus Cristo.

No decorrer de todos os capítulos, João não apenas fala, mas 
mostra o que é vida eterna; por isso, quando lemos este Evangelho, 
devemos também buscar resposta para a pergunta: “o que é vida 
eterna neste capítulo?”. À medida que você lê cada um dos capí-
tulos, ore para encontrar a resposta para as perguntas: “quem é 
Jesus”, “o que é fé” e “o que é vida”. Observe que João sempre apre-
sentará respostas profundas para estas três perguntas, em cada um 
dos capítulos do seu Evangelho.

CHAVE NÚMERO CINCO
Outra chave para compreender o Evangelho de João é a lin-

da e inspirada linguagem de sinais que ele usa. Este Evangelho foi 
escrito em dois níveis. Você pode usar o Evangelho de João para 
ensinar crianças a ler, porque sua linguagem é mais simples que a 
linguagem dos outros Evangelhos. Uma criança consegue ler e com-
preender o Evangelho de João no primeiro nível; mas, existe outro 
nível mais profundo, que até o mais maduro e dedicado cristão ja-
mais compreenderá completamente tudo o que João quis dizer.

O Evangelho de João é o meu preferido por causa do segundo 
nível de interpretação, que essa linguagem de sinais sugere. Já ouvi 
alguém dizer que seria necessário um curso de mestrado em teolo-
gia e filosofia para compreender o nível de significado mais profundo 
deste Evangelho, mas eu discordo desta afirmação. Creio que precisa-
mos do Espírito Santo para nos mostrar as profundezas do significado 
deste Evangelho. Enquanto você o lê, peça que o Espírito Santo lhe 
revele a profundidade do segundo nível da linguagem de João.

CHAVE NÚMERO SEIS
Quero compartilhar com você a última chave que nos ajuda-

rá a compreender melhor este Evangelho. No capítulo 12, lemos 
que alguns gregos se aproximaram do apóstolo Filipe e disseram: 
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“Senhor, queremos ver Jesus” (21). Faça da leitura deste Evangelho 
sua oração pessoal. A última chave, que desvenda o código da lin-
guagem de sinais de João, consiste em ler o seu Evangelho, orando: 
“Pai, quero ver Jesus”.

Se você fizer isso, descobrirá que o Evangelho de João é como 
uma “galeria de arte espiritual”. Cada capítulo representa uma sala 
dessa galeria e, em cada versículo, encontramos lindos retratos de 
Jesus Cristo pendurados em suas paredes. O apóstolo do amor exi-
be esses retratos inspirados de Jesus Cristo em cada um dos capítu-
los do seu Evangelho.

Descobri quinze retratos de Cristo, no primeiro capítulo, e 
quatorze, no capítulo 4. Selecione um retrato de Jesus para cada 
capítulo e, sob cada um desses retratos, imagine uma plaquinha de 
bronze. Memorize os títulos dos vinte e um retratos e adormeça 
adorando o Senhor e meditando sobre os retratos de Cristo.

Para cada um dos retratos, eu escolhi um título e o imaginei 
numa plaquinha de bronze. Para os capítulos de 1 a 7, fiz a seguinte 
seleção: O Cordeiro de Deus; O Que Transformou a Água em Vinho; O 
Salvador de Deus; A Água Viva; A Chave Para as Escrituras; O Pão da 
Vida e O Mestre Vindo de Deus. Dos capítulos 8 a 14, os títulos são: A 
Luz do Mundo; O Grande Pastor de Ovelhas; A Ressurreição e a Vida; 
A Semente que Cai na Terra e Morre Para Glorificar o Pai; O Servo Que 
Lava os Pés dos Seus conservos e O Caminho, a Verdade e a Vida.

Dos capítulos 15 a 21, os títulos são: A Videira em Busca dos 
Ramos; O Emissário do Espírito Santo; O Sumo Sacerdote Interces-
sor; A Testemunha Perfeita; O Cristo Crucificado; O Cristo Ressusci-
tado e A Comissão de Cristo.

Estes são os retratos de Cristo que selecionei nos vinte e um 
capítulos do Evangelho de João. Faça sua própria lista dos retratos 
que você encontrará ao ler este Evangelho; eles terão maior signifi-
cado para você que os meus.

Os líderes da minha primeira igreja fizeram uma placa de 
bronze com o pedido dos gregos e a cimentaram dentro do púlpito, 
de forma que toda vez que eu ia pregar, lia: “Senhor, queremos ver 
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Jesus”. Era uma forma da igreja dizer ao pastor: “queremos ver Jesus 
cada vez que a Palavra de Deus for pregada neste púlpito”.

Peça que o Espírito Santo lhe revele Jesus Cristo, através do 
Evangelho de João; depois, responda àquelas perguntas: “O que é 
fé e o que é Vida Eterna”. Quando você enxergar Jesus, tenha fé 
para crer nEle, nasça de novo e receba a vida eterna.
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CAPÍTULO 19

VISÃO PANORÂMICA 
DO EVANGELHO DE JOÃO

Os pregadores, quando estão sendo treinados na preparação 
de um sermão, aprendem a observar três pontos principais: devem 
dizer a seus ouvintes sobre o que vão falar e, depois de terem fala-
do, repetir o que falaram. Quando João escreveu o seu Evangelho, 
utilizou os primeiros dezoito versículos como um prólogo, no qual 
anuncia o que vai falar. Depois, dos versículos 19 do capítulo 1 até o 
versículo 29 do capítulo 20, ele fala. Finalmente, nos versículos 30 e 
31 deste capítulo ele sintetiza o que falou.

Quando ele diz, acerca do que vai falar, entre outras verdades, 
afirma que, quando a Palavra Viva de Deus se tornou carne e viveu 
entre nós, aqueles que O receberam e creram nEle nasceram de 
novo. Experimentaram um nascimento que não era físico ou natu-
ral, porque nasceram de Deus.

Depois de falar sobre o que se propôs, ele passa a dar exem-
plos do que escreveu, referentes àqueles que responderam a Jesus 
e nasceram do alto. Capítulo após capítulo, ele acrescenta exemplos 
de como pessoas nasceram de novo, quando responderam positiva-
mente à palavra de Jesus Cristo. Ele começa contando como alguns 
dos apóstolos conheceram o seu Senhor e Salvador. Ao pergunta-
rem a Jesus onde Ele vivia, Jesus os convidou para irem com ele e 
verem. A decisão de irem e verem como Jesus vivia os levou a viver 
para Ele e morrer por Ele, porque experimentaram o que significa 
nascer de Deus, quando se vive com Jesus.

No capítulo 2, temos uma alegoria do novo nascimento, quan-
do Jesus é apresentado como aquEle que pode transformar a água 
em vinho. Primeiro, pelas palavras de Maria: “Eles não têm mais 
vinho” (João 2.3). Na Bíblia, o vinho é símbolo de alegria. Por apli-
cação, as palavras de Maria são uma confissão de que não havia 
alegria ou, ainda, não tinha havido novo nascimento.
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A água simboliza as Escrituras, a Palavra de Deus, a semente 
que gera o novo nascimento e a fé vem enquanto ouvimos a Pala-
vra. Para alguns, encher as talhas de água simboliza uma vida sendo 
cheia da Palavra de Deus, um passo que leva ao novo nascimento 
(João 2.7; Romanos 10.17; Efésios 5.26; I Pedro 1.23).

As palavras de Maria “Fazei tudo o que ele vos disser” (João 
2.5) dirigidas aos servos representam a chave para que a Palavra de 
Deus tenha poder em nossas vidas. Enquanto você estiver enchen-
do sua mente com a Palavra de Deus, faça tudo o que Jesus ordenar. 
Estes passos que levam ao novo nascimento também podem ser 
aplicados como uma forma para o reavivamento espiritual, na vida 
de um crente em Jesus Cristo.

Aqueles que estão familiarizados com o Evangelho de João co-
nhecem as palavras registradas no capítulo 3, quando Jesus diz a Ni-
codemos: “Importa-vos nascer de novo” (João 3.7). Esta foi a única 
vez que Jesus usou a expressão, “nascer de novo” e o fez a um dos 
mais destacados mestres em Israel. Apesar de Jesus não ter usado 
esta expressão outras vezes, é exatamente isso o que acontece com 
aqueles que respondem positivamente ao chamado de Jesus.

Nicodemos trata Jesus como “Mestre”, que veio da parte de 
Deus. Já comentei com você sobre esta frase: “Você acaba fazendo 
aquilo em que, realmente, acredita. O resto não passa de conversa 
religiosa”. Parece que Nicodemos disse mais ou menos assim para 
Jesus: “Já vi o que o Senhor faz e, por isso, vim ouvir o que o Senhor 
tem a dizer”. Depois de ser reconhecido por Nicodemos, o Senhor 
diz ao nobre rabino: “Você precisa nascer de novo. Você tem que 
começar de outra maneira e tem que ser Comigo”.

Jesus diz a este mestre de Israel que ele não deveria se ma-
ravilhar pelo fato de ter que nascer de novo, como se isso fosse in-
compreensível, desnecessário ou impossível. De acordo com Jesus, 
o propósito do novo nascimento é “ser” e, depois, entrar no Reino 
de Deus. Tudo se resume no fato de que Deus é o Rei e nós fomos 
feitos para vivermos sujeitos a Ele. Esta é a ênfase presente em toda 
a Bíblia, sintetizada em duas palavras: “Deus Primeiro”.
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Na conversa com Nicodemos, Jesus fez a maior de todas as 
declarações a respeito de Si mesmo. Ele afirmou ser o único Filho 
de Deus, a única Solução de Deus para o pecado e o único Salvador. 
Ele também disse que crer nestas afirmações resulta em salvação 
eterna e não crer nelas, em condenação eterna (João 3.14-18).

Em resposta à pergunta “Como?” feita duas vezes por Nicode-
mos, Jesus respondeu com uma palavra: “Creia”. A nossa parte no 
novo nascimento é crer. A atuação de Deus é semelhante ao vento: 
não conseguimos enxergá-la, nem prever como será, “assim é todo 
que é nascido do Espírito” (João 3:8). Embora não haja nenhum re-
gistro de que Nicodemos tenha professado a fé em Cristo, outras 
referências neste livro a seu respeito, além da própria história, indi-
cam que ele nasceu de novo (João 7.50-52; 19.38-40).

O capítulo 4 conta a história de uma mulher samaritana, sim-
ples e pecadora, que nasceu de novo. Apesar de Jesus não ter usado 
esta expressão, quando conversou com ela e falou das suas neces-
sidades, aquela mulher é outro exemplo de alguém que nasceu de 
novo, porque respondeu positivamente a Jesus. Neste episódio, Je-
sus se apresenta como a Água Viva e afirma que “aquele que beber 
da água que eu der nunca terá sede” (João 4.14).

Ele também diz à mulher que a Água Viva se tornará como 
uma fonte em sua vida para outras pessoas, o que se cumpriu, 
quando ela deu evidências de ter nascido de novo e alcançou os 
homens de Samaria para Cristo. Ela conheceu as duas mais impor-
tantes experiências da vida: nascer de novo e se tornar um vaso, 
através de quem outros também tenham um novo nascimento.

Considere as respostas que encontramos no capítulo 4 para 
as nossas três perguntas básicas do estudo. Quem é Jesus? Ele é a 
Palavra Viva de Deus, que se tornou carne e viveu entre nós, para 
que possamos nascer de novo. Ele é aquEle que pode transformar 
a água em vinho e a nossa única esperança de salvação. É a Água 
Viva, que pode saciar nossa sede, para toda a vida, e nos tornar uma 
fonte, da qual outros possam beber e nascer de novo.
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O que é fé? É a resposta apropriada às alegações de Jesus, a 
respeito de Quem Ele é. Fé é “ir e ver onde e como Ele vive”. É ouvir 
e obedecer a Palavra de Deus. A fé é tão simples como tomar água, 
acreditando que ela saciará sua sede.

E o que é vida? Vida é experimentar o novo nascimento. É ter 
sua água transformada em vinho. Vida é ver e entrar no Reino de 
Deus e beber uma vez da Água Viva, ter a sede saciada e receber 
uma fonte no seu interior, com a qual outros serão saciados de sua 
sede espiritual.

AS ALEGAÇÕES DE CRISTO
Os quatro capítulos seguintes deste Evangelho registram um 

diálogo, longo e hostil, entre Jesus e as autoridades religiosas, que 
é interrompido algumas vezes, mas continua até que alguns desses 
líderes acabam crendo, enquanto outros tentam apedrejar Jesus, 
acusando-O de blasfêmia, quando Ele afirmou ser igual a Deus e, 
até mesmo, o próprio Deus. Vê-se que Jesus conseguiu a atenção 
daqueles líderes religiosos, quebrando a lei do sábado.

Ele curou um homem no dia de sábado, no Tanque de Betes-
da, ordenando que ele pegasse a sua cama e a carregasse até a fren-
te do Templo. Como era contra a lei do sábado transportar cargas 
neste dia, esta cura transformou-se no clímax do diálogo hostil, que 
se estendeu até ao final do capítulo 8.

A cura desse homem está na lista que João apresentou das 
pessoas que nasceram de novo, quando responderam positivamen-
te a Jesus. Naquela ocasião, havia uma grande multidão de pessoas 
doentes e Jesus curou apenas um homem, talvez porque ele tivesse 
desistido de uma antiga crença supersticiosa, a respeito dos pode-
res sobrenaturais daquele poço.

Nesta história, a fé é o instrumento que nos faz desistir de 
tudo o que não nos satisfaz plenamente. Jesus inicia o diálogo fa-
zendo afirmações do que O tornam sobrenatural, afirmando que 
Deus submeteu a Ele o julgamento de todas as coisas. Ele diz com 
ousadia que pode fazer as mesmas coisas que Deus faz. Se você fi-
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zer uma lista de todas as afirmações de Jesus, verá que Ele nos deixa 
numa posição de crer nEle ou deixá-Lo, levando-O para fora de nos-
sas vidas para sempre. Parafraseando um escritor inglês, podemos 
escolher entre considerá-Lo um mentiroso, ser mais brandos e cha-
má-Lo de lunático ou reconhecê-Lo como nosso Senhor e segui-Lo.

Depois de fazer estas afirmações, Jesus ainda declara que 
os líderes religiosos tinham evidências suficientes para crer nEle. 
Como eles davam todas as honras a Moisés, Jesus afirmou que Moi-
sés escreveu sobre Ele. Eles não puderam negar que João Batista 
fora um profeta, por isso Jesus cita as afirmações de João a Seu res-
peito, mencionando, também, as palavras do Pai, na ocasião do Seu 
batismo. Jesus também cita alguns textos importantes das Escritu-
ras, que testificam dEle, para dar veracidade a tudo o que estava 
afirmando (João 5.39,40). No capítulo 6, lemos que depois de ter 
alimentado, milagrosamente, mais de cinco mil pessoas, Jesus pro-
feriu um dos seus sermões mais importantes, denominado “Sermão 
do Pão da Vida”. Questionado quanto ao que Ele fazia, Jesus deu 
testemunho da Sua obra e afirmou que as palavras que Ele diz são 
Espírito e vida, as quais lhes foram dadas por Deus. Quando o povo 
responde positivamente a estas afirmações, acaba descobrindo que 
Ele é o Pão da Vida, que veio do céu.

Muitos discípulos de Jesus recusaram-se a segui-Lo depois 
desta declaração: “quem comer a minha carne e beber o meu san-
gue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia” (João 
6.54). Eles não entendiam que poderiam conseguir a vida eterna, 
através do Pão Vivo, que é o próprio Jesus. Neste contexto, Jesus dá 
uma ótima resposta à nossa pergunta “o que é fé?”. Quando Jesus 
perguntou aos doze se eles também O deixariam, Pedro respondeu 
que, mesmo sem entender, ele cria. Como Pedro, devemos crer e 
seguir Jesus, mesmo sem entender (João 6.67,68).

Na verdade, Jesus estava ensinando que beber e comer eram 
figuras de fé. Se você bebe um copo de água, sacia sua sede e salva 
sua vida. Você demonstra que tem fé, quando bebe um copo de 
água, o mesmo acontecendo quando acredita que o pão o impede 
de morrer de fome, por isso, você come.
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Comer Sua carne é crer em tudo que Ele ensinou e fez, quando 
a Palavra se tornou carne. Beber o Seu sangue é crer no significado 
da Sua morte na cruz e que Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto 
pelos nossos pecados. Deste lado da mesa da comunhão e da cruz 
que ela representa é muito mais fácil entender esta difícil metáfora. 
Os apóstolos e discípulos não tinham a visão que hoje nós temos.

No capítulo 7, Jesus afirma que Seu ensino é o ensino de 
Deus. Quando isto foi questionado, Ele deu outra boa resposta para 
a pergunta “o que é fé?”: “Se alguém quiser fazer a vontade dele, 
conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por 
mim mesmo” (João 7.17). Aqueles que buscam o ensino de Jesus 
com o desejo de praticá-lo, saberão que o Seu ensino é de Deus. 
O mundo, porém, faz outra abordagem: “quando eu tiver certeza, 
então eu faço”. Para o mundo, o saber leva ao fazer, mas, para Jesus, 
o fazer leva ao conhecer.

No capítulo 8, lemos qual foi a conclusão deste diálogo. Jesus 
pregou enfaticamente para os religiosos, afirmando que eles eram 
filhos do diabo, escravos do pecado e, se não crescem, morreriam 
em seus pecados. Ele afirmou que era do céu, mas eles eram do 
inferno e iriam para lá, se não cressem no Seu nome.

Depois que Jesus encerrou este sermão, muitos líderes reli-
giosos creram nEle (João 8.30). Ao responder à profissão de fé da-
queles homens, Jesus apresenta as três fases do novo nascimento. 
Ele os orienta a continuarem na Sua Palavra e tornarem-se Seus dis-
cípulos verdadeiros.

A seguir, Jesus descreve a terceira fase do novo nascimento, 
como a promessa da verdadeira liberdade, a partir da permanência 
na Palavra de Deus, que nos leva a conhecer aquEle que é a Verdade 
(João 8.32-36).

Jesus fez Sua última declaração neste diálogo, quando os 
judeus, que não tinham crido nEle, acusaram-no por ter dito que 
Abraão se alegrou com a Sua vinda, ao que Jesus lhes respondeu: 
“Em verdade, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, 
eu sou” (João 8.58). Neste momento, tentaram apedrejá-Lo. Consi-
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dere todas estas declarações de Jesus, ore e responda à pergunta 
que uma vez Jesus fez aos Seus apóstolos: “E vós, quem dizeis que 
eu sou?” (Mateus 16.15).

O capítulo 9 começa com um milagre de cura, seguido de ou-
tro sermão de Jesus. De modo geral, os pregadores hoje primeiro 
pregam e, depois, ilustram o que pregaram. Jesus fazia diferente. 
Ele usou o mesmo procedimento dos profetas, como Jeremias e 
Ezequiel, entre outros, que iniciaram seus sermões com atos simbó-
licos ou pantomima, para atrair a atenção dos seus ouvintes. Jesus 
deu continuidade ao Seu sermão sobre ser a Água Viva, o Pão da 
Vida e a Luz do Mundo, com episódios que ilustraram Sua mensa-
gem, antes de ela ser pregada.

Depois de dar a visão a um cego de nascença de quarenta 
anos, Jesus pregou que Ele é a Luz do mundo. Jesus declarou ser um 
tipo especial de Luz, que revelava a cegueira daqueles que achavam 
que viam e dava visão àqueles que sabiam que eram cegos.

Conta-se que numa explosão de uma mina de carvão, alguns 
trabalhadores foram resgatados, depois de terem ficado soterrados 
durante três dias e três noites. Na hora do encontro, um dos minei-
ros perguntou à equipe de resgate porque não havia ali nenhuma 
iluminação. Naquele momento, todos perceberam que o trabalha-
dor mineiro tinha ficado cego, em decorrência da explosão. Ele já 
estava cego havia três dias, mas só percebeu quando o resgate che-
gou, trazendo iluminação. Jesus alegou ser este tipo de luz, que é 
oferecida àqueles que estão espiritualmente cegos, e revela a ce-
gueira daqueles que não sabem que estão cegos.

Os líderes religiosos entenderam a mensagem de Jesus e per-
guntaram se Ele estava dizendo que eles eram espiritualmente ce-
gos. Jesus respondeu que se eles fossem cegos, não teriam pecado 
algum; porém, como eles eram orgulhosos, porque podiam ver, não 
tinham desculpas para os seus pecados. As conclusões teológicas 
são as seguintes: de acordo com Jesus, se não houver luz, não ha-
verá evidência de pecado e a essência do pecado é a rejeição da luz 
(João 9.40,41; 15.22).
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No capítulo 10, Jesus declara que é o Bom Pastor, sobre quem 
Davi escreveu. A metáfora que Jesus usou deixa claro que Ele estava 
livrando da religião formal os judeus sinceros e tementes, a fim de 
que eles O seguissem para a salvação. Esta é a aplicação espiritual 
tirada a partir da cura daquele homem cego, que foi expulso da si-
nagoga por ter professado que Jesus é Senhor.

O capítulo 11 deste Evangelho é o capítulo da ressurreição. 
Esta história mostra como Jesus permitiu que três pessoas passas-
sem por dois problemas muitas vezes insolúveis da vida, que são a 
enfermidade e a morte, por mais que Ele as amasse. Jesus quis que 
elas aprendessem que Ele é a Ressurreição, a vitória sobre a morte 
e a chave da vida eterna. Através da experiência da morte de Lázaro, 
eles aprenderam que aquele que crê em Cristo e vive em união com 
Ele, nunca morrerá (João 11.25,26). Esta história maravilhosa trou-
xe inspiração e vida para milhões de pessoas, durante os séculos de 
História da Igreja.

O capítulo 12 divide o Evangelho de João em duas partes. 
Quase metade dos capítulos deste Evangelho refere-se aos primei-
ros trinta e três anos de vida de Cristo, enquanto a outra metade re-
fere-se à Sua última semana de vida. Por todo o Evangelho, encon-
tramos a frase “ainda não é chegada a minha hora”. Neste capítulo, 
temos esta oração de Jesus: “Agora, está angustiada a minha alma, 
e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com 
este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, 
veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o 
glorificarei” (João 12.27,28).

Então, Jesus se retirou para a Ceia com os doze apóstolos, 
quando aconteceu o que eu gosto de chamar de o “Último Retiro 
Cristão”. Jesus começou o seu ministério com o “Primeiro Retiro Cris-
tão”, quando ensinou o Sermão do Monte e recrutou os apóstolos. 
Durante três anos, ensinou-os e treinou-os e, agora, durante o último 
retiro, aconteceria o encerramento daqueles três anos de seminário.

Foi neste cenário que Jesus pronunciou o Seu sermão mais 
longo, chamado “O Sermão da Santa Ceia”, registrado nos capítulos 
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13 a 16 deste Evangelho. Alguns estudiosos consideram como parte 
deste sermão o capítulo 17, onde Jesus fez a oração pelos apóstolos 
e por aqueles que viriam a crer nEle, isto é, por você e por mim.

Na verdade, este sermão foi um diálogo entre Jesus e os após-
tolos, a resposta de Jesus às perguntas que eles Lhe tinham feito. 
No capítulo 13, lemos que Jesus iniciou sua pregação com um ato 
simbólico, lavando os pés dos discípulos. Lucas conta que, durante a 
Ceia, os apóstolos discutiram sobre quem seria o maior no Reino de 
Deus (Lucas 22.24-30). O fato de Jesus, o Mestre e Senhor, ter lava-
do os seus pés, numa atitude humilde e subserviente, deve terlhes 
causado um forte impacto.

Quando Jesus acabou de lavar os pés deles, perguntou: “En-
tendeis o que vos tenho feito?” (João 13.12). Esta pergunta foi res-
pondida, quando lemos: “tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim” (João 13.1). Jesus fez a aplicação: “Por-
que eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós tam-
bém” (João 13.15).

Mais tarde, Jesus realmente respondeu a esta questão e fez 
outra aplicação: “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns 
aos outros; assim como vos amei, que também vos ameis uns aos 
outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos 
amardes uns aos outros” (João 13.34,35).

Ele tinha amado aqueles homens, durante três anos, de uma 
maneira que eles nunca tinham sido amados antes. Estavam todos 
reunidos naquela Ceia, porque Ele os tinha amado, e eles estavam 
dando o melhor deles para retribuir àquele amor. Todos eles tinham 
se comprometido com Cristo, naquela última reunião, antes da Sua 
morte. Eles assumiram um novo compromisso um com o outro, que 
deu origem a uma nova comunidade, que veio a se tornar a Igreja 
de Cristo. Jesus queria que essa nova comunidade fosse feita de 
pessoas que amavam umas às outras.

No capítulo 14, Jesus falou que estava partindo, referindo-se à 
sua morte, mas que seus corações não deveriam ficar perturbados, 
porque Ele estaria preparando um lugar para eles e enviaria Alguém 
que os consolaria e lhes proporcionaria uma paz sobrenatural.
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Jesus também os consolou, dizendo que, depois da Sua morte, 
a comunhão entre eles seria ainda maior. Ele disse que a chave para 
esse relacionamento seria a obediência aos Seus ensinamentos e a 
atuação do Espírito Santo, que iria tornar possível uma intimidade 
entre eles e o Salvador ressuscitado. A chave das Suas palavras e 
das Suas obras tinha sido Sua intimidade com o Pai e a chave para 
as palavras e as obras dos apóstolos seria a intimidade deles com Je-
sus, através do Consolador, o Espírito Santo (João 10.30; 14.22,23).

Depois de ensinar estas coisas, Jesus os levou para o jardim, 
onde usou uma videira com galhos cheios de frutos como ilustra-
ção, para reforçar o ensino que já tinha dado, desta vez com uma 
metáfora muito profunda. Depois de dizer que os frutos cresceriam 
em abundância nos ramos, porque estes estavam ligados à videira, 
Ele os exortou a se manterem ligados nEle e prometeu que, assim, 
eles seriam frutíferos.

A seguir, Jesus apresentou algumas razões porque eles deve-
riam ser frutíferos. A primeira, porque é dessa forma que mostra-
riam ao mundo que eram Seus discípulos. Eles deveriam ser frutí-
feros, porque assim glorificariam a Deus e isto lhes traria grande 
alegria. Jesus os escolheu e ordenou que fossem frutíferos, porque 
só assim, através deles, o mundo seria alcançado (João 15.1-16).

Existe um poema que fala de Jesus sobre uma nuvem, depois de 
Sua morte e ressurreição. Fala da Sua vida e da Sua obra com os anjos, 
inclusive do Seu plano para alcançar o mundo, através dos apóstolos. 
Um dos anjos pergunta a Jesus o que Ele fará, se os apóstolos não al-
cançarem o mundo. Jesus responde: “Não tenho outro plano”.

A última razão para os apóstolos produzirem frutos é o fato de 
Jesus ser a Videira e eles os ramos dessa videira. Esta é uma exorta-
ção para serem frutíferos, neste sermão que apresenta Cristo como 
Ele era e como ainda é hoje: a Videira à procura de ramos.

No capítulo 16, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, que 
Ele chama de o Consolador, e apresenta a natureza e a função do 
ministério do Espírito Santo. Este capítulo foi literalmente cumpri-
do, no Dia de Pentecostes.



126

CURSO BÍBLICO INTERNACIONAL ENCONTRO COM A PALAVRA

No capítulo 17, Jesus ora pelos apóstolos. Em todo o Evan-
gelho de João, Jesus fez referência à obra que deveria cumprir e, 
quando estudamos esta oração, percebemos com clareza que a for-
mação dos apóstolos foi uma das obras mais importantes de Jesus. 
Na primeira parte da oração, Jesus declara que Ele glorificou o Pai, 
terminando a obra, da qual o Pai o tinha incumbido.

Depois, ora pela obra dos apóstolos, nos quais Ele investiu du-
rante os três anos do Seu ministério. A última parte desta oração é 
por aqueles que crerão nas boas novas, através dos apóstolos, que 
serão a Sua Igreja. Ele orou para que Seus discípulos vivessem em 
unidade com Ele e uns com os outros, para que o mundo soubesse 
e cresse que Deus os ama tanto quanto ama Seu Filho.

No capítulo 20, encontramos alguns versículos que, junto com 
o conceito transmitido na oração de Jesus, constituem a versão de 
João da Grande Comissão (João 20.21). Por fim, Jesus ora para que 
o Pai não tire os apóstolos ou Sua Igreja deste mundo, porque assim 
como o Pai O enviou a este mundo, Ele também os enviou, para 
buscar e salvar o perdido (João 17.18).

EPÍLOGO
Muitos estudiosos acreditam que o Evangelho de João termina 

no versículo 31 do capítulo 20, e que o capítulo 21 é um “pós-escri-
to”. Neste último capítulo, Jesus aparece a sete dos doze apóstolos, 
inclusive a Pedro, e declara que Ele não os comissionou para pescar 
peixes, mas sim para pescar homens (João 21.1-17).

Os apóstolos tinham estado envolvidos numa pescaria no-
turna infrutífera. De onde estava, na praia, Jesus, já ressuscitado, 
mandou-lhes jogarem as redes do outro lado do barco. Assim que 
puxaram as redes cheias de peixes, João soube que o “estranho” na 
praia era o Senhor.

Esta foi outra aparição de Jesus, na qual Ele não foi reconheci-
do pelos discípulos, que O conheciam e O amavam (Lucas 24.30,31). 
Quando Pedro reconheceu o Senhor, imediatamente mergulhou na 
água e nadou em direção à praia, onde Jesus serviu a eles peixe e 
pão, que Ele mesmo havia preparado.
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Jesus teve uma conversa intrigante com Pedro nesta ocasião. 
Mostrou-lhe Quem era o principal Líder da Igreja e ensinou-lhe ou-
tras três lições primordiais sobre pescar homens, conforme vimos 
no estudo do Livro de Lucas, numa conversa entre Jesus e Pedro 
(Lucas 5.1-11). Poderíamos dizer que nesta conversa Jesus estava 
transformando um ninguém em alguém (João 21.15-17).

Desde o dia em que se conheceram, Jesus ensinou a Pedro 
estas três lições: que ele era ninguém, que ele era alguém e o que 
Jesus pode fazer com alguém que sabe que é ninguém. Pedro ouviu 
esta lição desde que conheceu Jesus até o momento em que, de-
pois de negar o Senhor três vezes, chorou amargamente.

Nesta conversa, Jesus estava tentando ensinar a Pedro a segun-
da lição: que ele era alguém. No Dia de Pentecostes, Pedro, a igreja 
e todo o mundo aprenderam a terceira lição: o que o Cristo vivo e 
ressuscitado pode fazer com alguém que aprendeu que é ninguém.

Havia sete homens na praia, naquela manhã, que também 
estiveram presentes na Ceia, quando Pedro afirmou que amava o 
Senhor mais que os outros. Jesus iniciou um diálogo muito profun-
do com Pedro, do qual existem várias interpretações. Uma delas é 
que Jesus estivesse perguntando a Pedro se ele realmente O amava 
mais que aqueles outros homens presentes. A outra interpretação 
é que Jesus estava perguntando a Pedro se ele realmente amava o 
seu Senhor mais que amava aqueles peixes, que tinha acabado de 
pescar, que representavam seu meio de sustento. Como já vimos 
antes, em outra conversa que Pedro teve com o Senhor Jesus, Ele 
o tinha chamado para “pescar homens”, mas Pedro ainda estava 
pescando peixes.

Para compreender melhor a profundidade e a importância da-
quele diálogo entre Jesus e Pedro é crucial que compreendamos o 
significado das palavras proferidas na língua original. Quando Jesus 
perguntou a Pedro, na presença daqueles seis homens, se ele amava 
ao seu Senhor mais que aqueles, Jesus usou a palavra grega “ágape”.

Isto quer dizer que Jesus estava perguntando a Pedro se o seu 
amor pelo seu Senhor envolvia um compromisso pleno e incondi-
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cional (I Coríntios 13.4-7). Quando Pedro respondeu que amava o 
Senhor, usou a palavra grega “phileo”, que significa um amor de 
uma amizade simples e superficial.

Jesus perguntou pela segunda vez se Pedro realmente O ama-
va e, mais uma vez, usou a palavra “ágape”, mas não acrescentou 
se Pedro O amava mais que os outros. Este respondeu novamente 
usando a palavra “phileo”, confessando mais uma vez que seu amor 
por Jesus era apenas um amor de amigo.

Ao perguntar pela terceira vez se Pedro O amava, Jesus usou a 
palavra “phileo”. Pedro, entristecido, respondeu: “Senhor, tu sabes 
todas as coisas, tu sabes que te amo” (João 21.17), usando a palavra 
“phileo”.

Este estudo da palavra grega mostra que Pedro estava que-
brantado. Ele não estava tão cheio de si como estivera por ocasião 
da Ceia. Desta vez, ele estava confessando e vivendo as duas pri-
meiras bem-aventuranças; ele estava lamentando, porque sabia 
que era pobre de espírito.

Este diálogo entre Jesus e Pedro é muito comovente. Cada vez 
que Pedro confessou seu amor deficiente pelo Senhor, em resposta 
à sua transparente confissão, o Senhor o comissionou para cuidar 
e pastorear Suas ovelhas. O Grande Pastor de ovelhas declarou cla-
ramente que Ele queria um homem que já tivesse experimentado o 
fracasso no pastoreio e no cuidado de Suas ovelhas. Com certeza, o 
Senhor não queria um pastor perfeccionista, insensível e exigente 
para com Suas ovelhas.

Por que, no Dia de Pentecostes, o Espírito Santo derramou 
tanto poder sobre este homem, Pedro? Quando compreendemos a 
força daquela conversa na praia, naquela manhã, temos a resposta 
para esta pergunta. Mais que qualquer outro apóstolo, Pedro tinha 
aprendido o que Cristo queria fazer, através de alguém que tivesse 
aprendido que era ninguém.

Jesus ensinou outra lição vital sobre a vontade de Deus para 
a vida de seus discípulos (João 21.18-23). Pedro havia afirmado que 
estava disposto a morrer por Jesus; mas, no último capítulo deste 
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Evangelho, lemos que Jesus decidiu contar a Pedro como ele mor-
reria. O que Jesus disse a Pedro significava com que morte havia ele 
de glorificar a Deus.

Quando Pedro ouviu isso, demonstrou o seu lado humano e, 
apontando para João, perguntou a Jesus: “E quanto a este?”, que-
rendo saber como João morreria. Jesus respondeu-lhe: “Se eu que-
ro que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a 
ti, segue-me” (João 21.22).

Deus, em Sua providência, fez-nos diferentes e únicos e, atra-
vés da salvação, recuperamos nossa identidade individual. Por que, 
então, comparamos a vontade de Deus para a nossa vida com a que 
Ele tem para a vida dos outros?

Jesus deixou bem claro para os apóstolos que eles deveriam 
ser pescadores de homens e os exortou a pastorearem as ovelhas 
perdidas, que seriam alcançadas através da grande colheita, que es-
tava preste a acontecer.

O diálogo com Pedro serviu para que Jesus desafiasse os 
apóstolos a descobrirem a vontade de Deus para suas vidas e o pa-
pel que Jesus tinha para cada um deles, no ministério de colheita e 
pastoreio, que se iniciou no Dia de Pentecostes, com o nascimento 
da Igreja.

O último capítulo de João é como uma sinfonia de três movi-
mentos. O primeiro movimento é um desafio de Jesus para que os 
apóstolos se envolvessem na grande colheita. O segundo é o desa-
fio do Senhor para que os apóstolos se envolvessem no cuidado e 
pastoreio daqueles que viriam, como resultado da colheita. O ter-
ceiro movimento é dirigido a eles e, por extensão, a nós, para que 
descubramos a vontade de Deus para nossas vidas, a fim de cum-
prirmos o nosso papel na Grande Comissão.

Quando os autores dos três primeiros Evangelhos relataram 
a morte de Cristo na cruz, escreveram simplesmente: “Eles O Cruci-
ficaram”. Cerca da metade dos capítulos do Evangelho de João são 
dedicados à última semana de vida de Jesus, à sua morte e ressur-
reição. Este Evangelho oferece a maior cobertura dos importantes 
acontecimentos na vida de Jesus.



130

CURSO BÍBLICO INTERNACIONAL ENCONTRO COM A PALAVRA

Finalizo este breve estudo do Evangelho de João com um desa-
fio. Depois de ler todo este Evangelho, reflita sobre todos os retratos 
de Cristo e pergunte a você mesmo quem é Jesus e o que é fé? De-
pois, ore para que, pela fé, você conheça o Senhor Jesus, sobre quem 
estudamos, neste Evangelho. Se você O conhecer pela fé, terá vida 
eterna, porque, como um ramo em união vital com a Videira, você 
terá comunhão com o Cristo vivo e ressuscitado, que é eterno.

Um discípulo de Cristo que tem este tipo de comunhão com 
Ele testemunha esta visão: “Eu creio que Ele é, enquanto muitos 
sequer sabem quem Ele foi. Ao passo que muitos não sabem nada 
sobre o que Ele fez, eu sei o que Ele ainda faz”. Outro discípulo afir-
mou: “O Cristo ressuscitado é quem Ele diz que é, e pode fazer qual-
quer coisa que ele afirma que faz. Você é quem Ele diz que você é, e 
pode fazer qualquer coisa que Ele diz ser possível, por causa do que 
Ele é, e porque Ele está com você”.

Foi isso o que Pedro aprendeu com o seu Senhor, na praia, 
naquela manhã. Depois de ter compartilhado o meu Evangelho pre-
ferido, oro de coração para que você aprenda quais são os valores 
eternos e experimente a vida eterna.
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EXERCÍCIOS

1) Transcreva para o espaço abaixo, o texto de Lucas 19:10 e você 
descobrirá o que os estudiosos, em unanimidade, consideram o 
versículo-chave do Evangelho de Lucas:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2) De acordo com a página indicada, complete os espaços em branco:
a. (Pg.77): “Deus inclui os _________________ neste milagre porque 

sabia que eles ____________ e ___________________ a todos o 
__________________ do Salvador, que é _________________, 
o Messias ____________________ e nosso Senhor”.

b. (Pg.86): “Ser pescador de _____________ não é uma questão de 
quem eu ____________ mas de quem __________ é. Ser pesca-
dor de homens não é uma questão do que eu ______________ 
fazer, mas do que Ele _____________. Ser pescador de homens 
não ____________ o que eu ____________, mas o que Ele 
___________. A conversão __________________ não foi nossa, 
mas um _________________ que Ele fez, _____________ de nós”.

c. (Pg.93): “Mordomia significa: o que você é e tem _____________ 
a Deus. Sua função é ________________ tudo o que Deus lhe 
confiou, que inclui _______________, talento, ______________, 
energia,_____________, enfim, tudo o que você ______________ 
e o que você _______________”.

3) Leia as referências indicadas, analise o texto e responda:
a. Na parábola do Mordomo infiel, registrada em Lucas 16, alguns, 

equivocadamente acham que Jesus está aprovando as atitudes 
duvidosas de um defraudador. Porém, se analisarmos bem, vere-
mos que Jesus quer ensinar outro conceito. Você sabe dizer qual 
é? Você já compreendeu o significado da palavra “mordomia” en-
tão, faça um comparativo sobre a nossa vida na terra e a do mor-
domo... Como você tem planejado seu futuro quando for “convi-
dado” a deixar de exercer a função de mordomo nesta terra?
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
b. Quem é o meu próximo, conforme Lucas 10:25-37?
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
c. Qual o significado da palavra “justificado”? Para sermos justifica-

dos, devemos orar como o publicano orou em Lucas 18:13.  Es-
creva abaixo a sua oração:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
d. As últimas palavras da linda história de Jesus na casa de Zaqueu, 

descritas em Lucas 19:10, é uma “declaração” da missão da pes-
soa mais importante que já viveu sobre a terra, Jesus. Onde e 
como você se encaixa nesta declaração?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4) Baseado no capítulo quatro, escreva as três perguntas básicas do 
estudo do Evangelho de João:

• Quem é Jesus?
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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• O que é fé?
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
• O que é vida? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5) Ligue o personagem ao que lhe corresponde:

Lázaro                 → ← foi o médico amado que escreveu a 
biografia de Jesus

Zacarias              → ← foi encontrado no templo aos 12 anos 
ministrando aos doutores

Maria                  → ← pediu que um dedo molhado lhe re-
frescasse a língua 

Jesus                   → ← acreditou na mensagem do anjo Gabriel

Pedro                  → ← duvidou da mensagem do anjo Gabriel

Lucas                   → ← foi levado ao seio de Abraão

Homem rico       → ← se tornou pescador de homens e até 
sua sombra curava

6) Explique qual o significado do nome Jesus Cristo: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7) Agora que você já conhece as “chaves” que o ajudarão a decifrar 
os códigos da mensagem trazida pelo apóstolo do amor, convido 
você, antes de iniciar o próximo capítulo deste livro, a ler todo o 
Evangelho de João. Boa Leitura!

Obs.: Este exercício não deverá ser enviado.
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CAPÍTULO 20

OS ATOS DO CRISTO RESSUSCITADO

O Livro de Atos é o único Livro Histórico do Novo Testamento 
e serve como elo entre os quatro Evangelhos e as treze cartas de 
Paulo. Não fosse este livro, quando você começasse a ler as cartas 
de Paulo, perguntaria: “quem é esse apóstolo chamado Paulo? Não 
li nada sobre ele nos Evangelhos”. Sem este livro, cujo estudo vamos 
iniciar, estaria faltando um importante elo no Novo Testamento.

Os primeiros quatro livros do Novo Testamento poderiam ser 
considerados históricos; porém, o mais correto é defini-los como “Bio-
grafias inspiradas de Jesus”. Quanto ao Livro de Atos, distingue-se dos 
Evangelhos, porque relata a História da Igreja no Novo Testamento.

Assim ele se inicia: “Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, rela-
tando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o 
dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do 
Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas” 
(Atos 1.1,2).

A partir destes versículos, temos conhecimento de que o au-
tor do Livro de Atos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas 
e que ambos foram endereçados à mesma pessoa, a Teófilo, cujo 
nome significa “aquele que ama a Deus”. Com certeza o escritor 
Lucas achou importante que Teófilo tivesse conhecimento dos dois 
importantes documentos.

No Livro de Atos, Lucas dá continuidade ao relato que iniciou 
com o Evangelho, que tem o seu nome, informando que, depois 
de Sua ascensão, Jesus continuou os Seus feitos e os Seus ensinos, 
através dos apóstolos. Por esta razão, várias versões da Bíblia intitu-
lam este livro de “Os Atos dos Apóstolos”.

Depois de compreendermos a importância do Dia de Pente-
costes, talvez pudéssemos considerar que o título “Os Atos do Espí-
rito Santo, através dos Apóstolos” fosse mais apropriado para este 
livro. Como o apóstolo Pedro atribui todos os sinais e maravilhas do 
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Pentecostes ao Cristo Ressuscitado, o título poderia ser, ainda: “Os 
Atos do Cristo Ressuscitado Através dos Apóstolos” (Atos 2.32,33).

Observe que o Livro de Atos não tem um final. Sua narrati-
va simplesmente para no capítulo 28. Alguns estudiosos acreditam 
que Lucas tenha sido preso e, por isso, não pôde concluir o seu livro. 
Outros acreditam que o livro não termina, porque ele conta a Histó-
ria da Igreja que ainda está sendo escrita.

O QUE PROCURAR NO LIVRO DE ATOS
Ao estudar este livro, você deve fazer a mesma abordagem 

que fez, quando estudou os doze Livros Históricos do Velho Testa-
mento. Sobre a História dos Hebreus, Paulo escreveu: “Estas coisas 
lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência 
nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado” 
(I Coríntios 10.11). Por isso, procure os exemplos e as advertências 
do Livro de Atos.

O PROPÓSITO DA IGREJA
Na leitura deste livro, procure descobrir qual o propósito da 

Igreja. Nos últimos dias que Jesus passou com os apóstolos, insti-
tuiu a chamada “Grande Comissão”, que está registrada no final de 
cada um dos Evangelhos. De acordo com Mateus, estas foram as 
últimas palavras de Jesus para os discípulos: “Toda a autoridade me 
foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E 
eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos” 
(Mateus 28.18-20).

O Livro Histórico do Novo Testamento se inicia como terminam 
os Evangelhos, ou seja, com a Grande Comissão, cuja ordem é “fazer 
discípulos”, o que se cumpre à medida que quatro ações acontecem 
através dos verbos: indo, pregando, batizando e ensinando.

É exatamente isto o que o Livro de Atos descreve. Os apósto-
los fizeram discípulos indo, pregando, batizando e ensinando. Des-
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de o seu começo, a Igreja teve como propósito a Grande Comissão, 
que é o “Tratado da Igreja”. Como qualquer outra organização, a 
igreja deve cumprir os termos deste “Tratado”, para que não deixe 
de existir.

O PROPÓSITO DADO À IGREJA
O segundo versículo deste livro informa que, antes de ascen-

der ao céu, Jesus deixou os mandamentos para os apóstolos. Além 
da Grande Comissão, Jesus também ordenou que eles esperassem 
a promessa do Pai (Atos 1.4). Na instituição da Ceia, Jesus prometeu 
que mandaria o Espírito Santo e, agora, ordenou que eles aguardas-
sem, e só dessem o primeiro passo em obediência à Grande Comis-
são, depois que a promessa fosse cumprida.

As Escrituras têm muito a nos dizer sobre esperar no Senhor. 
Um dos meus sermões preferidos sobre este assunto é o que se 
encontra em Isaías, que diz: “mas, os que esperam no Senhor reno-
vam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se 
cansam, caminham e não se fatigam” (Isaías 40.31).

Quando Isaías disse ao povo de Deus para comportar-se como 
uma águia, ele estava ensinando uma importante lição sobre fé. Há 
momentos em que as águias não voam. Quando uma águia vê que 
se aproxima uma tempestade, ela fica sentada sobre seu ninho por 
várias horas, esperando o momento de maior velocidade dos ventos, 
quando, então, ela salta num voo de, aproximadamente, cinco me-
tros acima do seu ninho, abrindo as asas, encontrando naqueles ven-
tos fortes a aerodinâmica necessária para voar acima da tempestade.

Quando lemos o primeiro capítulo de Atos, temos a visão da 
Igreja como uma águia, esperando no seu ninho pelo forte vento do 
Espírito Santo, que veio no Dia de Pentecostes. No segundo capítulo, 
observamos a águia saltando do ninho, confiando na força do vento, 
para conseguir a aerodinâmica e voar acima das adversidades.

O PODER DADO À IGREJA
O capítulo 2 descreve a vinda do Espírito Santo, no Dia de Pen-
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tecostes, um dos eventos mais importantes de toda a história do povo 
de Deus, porque a Igreja, simplesmente, não tem como cumprir o seu 
propósito, se não tiver o poder do Espírito Santo sobre ela.

A ATUAÇÃO DA IGREJA
Você deve estar lembrado que, no Sermão do Monte, Jesus 

não enfatizou o discurso que devemos ter, mas o nosso compor-
tamento, as nossas atitudes (Mateus 5-7). De acordo com Jesus, o 
mais importante não é o que dizemos, mas o que fazemos. Ele prio-
rizou este princípio, quando ensinou os apóstolos, e o mundo do 
primeiro século d.C. foi impactado com as várias características da 
atuação da Igreja Primitiva.

Em primeiro lugar, observamos pregações maravilhosas dos 
apóstolos; a primeira delas, no Dia de Pentecostes, resultou no 
acréscimo de quase três mil almas, além de outras tantas nos dias 
que se seguiram, através dos discursos de Pedro.

A pregação dos apóstolos, no Livro de Atos, era ungida. Com 
isso quero dizer que o Espírito Santo vinha sobre eles, quando pre-
gavam. A unção, na Bíblia, representa a capacitação que é derrama-
da pelo Espírito Santo sobre aquele que está ministrando a Palavra 
de Deus.

Dê especial atenção aos sermões de Pedro, neste livro. Apa-
rentemente, não havia nada de especial neles, mas milhares de pes-
soas se convertiam, cada vez que ele pregava. Os resultados eram 
sobrenaturais, porque Pedro tinha a unção do Espírito Santo sobre 
si. Os discípulos foram acusados de encher a cidade de Jerusalém 
com os ensinos de Jesus (Atos 5.28). Será que hoje, nós, seguido-
res de Jesus, estamos capacitados para receber a mesma acusação? 
Será que haveria evidências suficientes a nosso favor?

Afinal, o que é uma igreja? A tradução do termo grego “Eclé-
sia” significa “assembleia do povo” ou “os chamados”. Na verdade, 
poderíamos designar a palavra igreja, nos dias dos apóstolos e nos 
nossos dias, como “uma assembleia de fiéis seguidores do Cristo 
vivo e ressuscitado, chamados para ter comunhão com Ele, e uns 
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com os outros”. Na sua essência, a palavra “igreja” significa “povo”. 
O Livro de Atos destaca, pelo menos, cinquenta personagens da 
Igreja, no Novo Testamento.

Este livro narra a história de pessoas absolutamente comuns, 
fazendo coisas extraordinárias, porque foram ungidas e cheias do Es-
pírito Santo. O mesmo Deus e o mesmo poder do Espírito estão dis-
poníveis hoje, para que façamos a obra de Jesus (Mateus 28.18-20).

Como estamos fazendo a obra de Deus hoje? Esperamos pela 
unção do Espírito Santo, que nos capacita, ou fazemos Sua obra com 
nossos próprios recursos? Uma das mensagens do Livro de Atos é 
que, sem a ajuda de Deus, não podemos fazer Sua obra. Devemos, 
portanto, esperar pelo poder do Espírito Santo, antes de tentarmos 
fazer a obra do Cristo vivo e ressuscitado.
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CAPÍTULO 21

AS MARCAS VISÍVEIS 
DA IGREJA INVISÍVEL

O capítulo 2 do Livro de Atos começa com a descrição do Dia 
de Pentecostes, que veio a ser o dia do nascimento da Igreja (Atos 
2.113). Lendo este capítulo, observamos que o Dia de Pentecostes 
era um feriado santo dos judeus, em comemoração e agradecimen-
to a Deus pela colheita. Foi no Dia de Pentecostes que o Cristo res-
suscitado iniciou a construção da Igreja, que iria evangelizar o mun-
do com Ele e para Ele.

Hoje isso é possível, porque, naquele dia, o Espírito Santo veio 
com grande poder. “... veio do céu um som, como de um vento vee-
mente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assenta-
dos. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as 
quais pousaram sobre cada um deles” (Atos 2.2,3). Aquelas pessoas 
começaram a falar em línguas e a profetizar.

Uma pergunta e sua resposta mostram o que representava 
aquele acontecimento milagroso. A pergunta é: “o que significa 
isso?”. A resposta foi dada por Pedro, em seu sermão: “o que ocorre 
é o que foi dito por intermédio do profeta Joel” (Atos 2.16). Joel havia 
profetizado que, nos últimos dias, Deus derramaria do Seu Espírito 
sobre Seus filhos e Suas filhas e eles profetizariam (Joel 2.28,29).

A mensagem que veio, através do milagre das línguas de fogo, 
é chamada de “profecia”, que significa uma mensagem de Deus 
para o povo.

Paulo escreveu sobre o milagre do “dom de línguas”, afirman-
do, claramente, que é diferente das línguas faladas no Dia de Pen-
tecostes: “Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão 
a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios” 
(I Coríntios 14.2).

Quando um crente exercita o dom de línguas, sua mensagem 
não é dirigida aos ouvidos dos homens, pois ele está falando com 
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Deus. As línguas que foram faladas no Dia de Pentecostes eram uma 
profecia, uma mensagem de Deus para os homens. Aquelas línguas 
eram um dos muitos sinais e maravilhas, que acompanharam a vin-
da do Espírito Santo, no Dia de Pentecostes.

O Livro de Atos relata outros Pentecostes, depois daquele dia. 
O primeiro deles foi em Jerusalém, seguindo-se em Samaria e mui-
tos outros, quando os discípulos passaram a evangelizar o mundo 
não judeu. Observe que para cada um desses acontecimentos hou-
ve um Pentecostes diferente, sempre relacionado com o propósito 
dado a Igreja, na Grande Comissão: “... mas recebereis poder, ao 
descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tan-
to em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos con-
fins da terra” (Atos 1.8).

“MARCAS VISÍVEIS DA IGREJA INVISÍVEL”
Outra observação que você deve fazer ao ler o Livro de Atos 

refere-se aos padrões que surgiram na primeira geração da Igreja, 
os quais poderíamos denominar “As Marcas Visíveis da Igreja Invisí-
vel”. Os teólogos falam em igreja visível e invisível ou igreja local e 
universal. A comunhão dos crentes, da qual você participa, e onde 
você atua, é a igreja visível ou local; quanto à expressão Igreja Uni-
versal, ou invisível, é a Igreja que o Cristo ressuscitado está cons-
truindo em todo o mundo.

Como podemos saber se nossa igreja local é uma expressão 
visível da Igreja universal e invisível? Assim como deixamos nossas 
impressões digitais naquilo que tocamos, a igreja pode ser identifi-
cada pelas suas “impressões digitais”.

A seguir, identificaremos algumas marcas da igreja dos pri-
meiros séculos. A igreja de Atos tinha “impressões digitais”, que 
eram marcas visíveis da Igreja verdadeira e universal.

Evangelismo é a marca do “polegar” da Igreja que nasceu no 
Dia de Pentecostes. Os apóstolos entenderam que deveriam sair 
como missionários e evangelistas. Quase três mil pessoas se con-
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verteram no Dia de Pentecostes e outras milhares, mais tarde, à 
medida que os apóstolos e outros crentes pregavam o Evangelho.

Ensino corresponde à marca do “dedo indicador” da Igreja. 
Os novos convertidos mantinham-se no ensino e na comunhão, no 
partir do pão e nas orações com os apóstolos (Atos 2.42).

A marca do “dedo do meio” da Igreja invisível era a comu-
nhão Os apóstolos acreditavam que deveriam interagir com o povo 
que estava recebendo o ensino. A palavra grega para comunhão é 
“koinonia” e significa estar em sociedade, numa parceria baseada 
na aliança e no compromisso. Com relação à primeira geração de 
crentes, o compromisso que estabeleceram foi com o Cristo ressus-
citado e, depois, uns com os outros.

De onde os apóstolos tiraram o ensino que possibilitava àque-
les que estavam aprendendo terem comunhão com os que estavam 
ensinando? Você deve se lembrar de que, no estudo do Evangelho de 
João, quando os apóstolos perguntaram a Jesus onde Ele vivia (João 
1.37-39), Jesus respondeu com um convite para que eles fossem e 
vissem onde e como Ele vivia. Eles foram, viram e viveram com Ele 
durante três anos. Por isso, não devemos nos surpreender, quando 
lemos que aqueles que se converteram no Dia de Pentecostes tinham 
uma comunhão especial com os que os fizeram discípulos.

A marca do “dedo anular” era a adoração. Lemos que os con-
vertidos “partiam o pão” com os apóstolos (Atos 2.42), cujo signi-
ficado é participar da Mesa da Comunhão. Quando Jesus instituiu 
o que chamamos de “Mesa do Senhor” e instruiu que dela partici-
pássemos até a Sua volta (I Coríntios 11.26), estava orientando os 
apóstolos quanto à forma de adoração da Igreja. (Lucas 22.14-19). 
Quando os discípulos se reuniram, pela primeira vez, fizeram-no em 
adoração, observando a Mesa do Senhor.

Os novos convertidos também permaneciam com os apósto-
los em oração. Esta é a marca da Igreja invisível, representada pelo 
“dedo mindinho”. Só conseguiremos fazer a obra do Cristo ressus-
citado se estivermos nEle, em contínua oração, recebendo o poder 
da Videira espiritual, que é o próprio Cristo vivo (João 15.116). Jesus 
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tinha ensinado os discípulos a orarem sem cessar, com perseveran-
ça, pedindo, buscando e batendo, porque todo aquele que assim 
fizer vai receber o que pede, encontrar o que busca, e a porta se lhe 
abrirá (Mateus 7.7-11; Lucas 11.9-13).

“ONDE ELE ESTÁ?”
Logo no início do Novo Testamento, encontramos uns sábios 

fazendo esta pergunta: “Onde está o recém-nascido, Rei dos ju-
deus?” (Mateus 2.2). Em Mateus 16.18, Jesus disse que Ele estava 
edificando Sua Igreja e que os poderes do inferno não teriam poder 
para impedi-Lo. O apóstolo João, em Apocalipse 1.10-20, relata uma 
Revelação do Cristo vivo e ressuscitado, andando entre Suas igrejas. 
Esta é a resposta à pergunta do sábio: “no meio das igrejas”. É onde 
Ele está e o que Ele faz até hoje. Ele começou esta obra milagrosa, 
no Livro de Atos, e continua trabalhando nela.

Como avaliar a saúde ou detectar os “sinais vitais” das igrejas 
locais hoje? Primeiro, procura-se pelas evidências dessas impres-
sões digitais; depois que as encontrarmos, poderemos classificar a 
igreja, graduando-a numa escala de um a dez, com os ministérios 
de: evangelismo, ensino, comunhão, adoração e oração para com-
pará-la, então, à Igreja do Livro de Atos.

Assim, teremos condições de avaliar em que grau nossa igreja 
é uma expressão visível daquela plantada por Jesus Cristo, que con-
tinua edificando Sua Igreja em todo o mundo.
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CAPÍTULO 22

OS PADRÕES VISÍVEIS 
DA IGREJA INVISÍVEL

Quase que imediatamente ao seu surgimento, a Igreja do 
Novo Testamento encontrou ameaças e grandes desafios. À medida 
que analisamos a maneira como seus líderes trataram a persegui-
ção que vinha de fora e os problemas que surgiram dentro da igreja, 
deparamo-nos com seus padrões, que nos servem de exemplos e 
advertências nos dias atuais (I Coríntios 10.11).

Como um primeiro exemplo observado logo no início da His-
tória da Igreja, podemos citar o padrão de doar. Lemos que aque-
les que possuíam propriedades as vendiam e traziam o dinheiro da 
venda para os apóstolos, para que fosse distribuído de acordo com 
as necessidades dos crentes. Eles davam mais que o dízimo ou ofer-
ta; eles davam tudo o que tinham.

Outro padrão que se observa é o da obediência a Deus e o da 
desobediência civil. Jesus disse: “Dai, pois, a César o que é de César 
e a Deus o que é de Deus” (Mateus 22.21). Deus não pede o que é 
de César, mas, às vezes, César pede o que é de Deus. Quando isso 
acontece, aprendemos com o exemplo do Novo Testamento que 
não devemos dar a César o que contraria o mandamento de Deus. 

Jesus ordenou que os apóstolos pregassem o Seu Evange-
lho, mas os religiosos e as autoridades da época os proibiram (Atos 
4.18). Na primeira vez que isso aconteceu, os apóstolos responde-
ram: “Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir antes a vós que 
a Deus; porque não podemos deixar de falar do que temos visto e 
ouvido”. Depois de novas ameaças, eles foram soltos e, reunidos, 
oraram a Deus. Quando eles foram novamente detidos, não recea-
ram em dizer com ousadia: “Mais importa obedecer a Deus que aos 
homens” (Atos 4.18,19; 5.29).

Há momentos em que os seguidores de Cristo, atendendo ao 
Seu chamado, devem sofrer as consequências de obedecer a Cristo 
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e não aos homens. Desde o tempo dos apóstolos até os dias de 
hoje, crentes sofrem as consequências de suas escolhas por Cristo. 
De 1940 até o final da segunda guerra mundial, o número de pes-
soas que morreram por causa de sua fé é maior que em todo o resto 
da História da Igreja.

Outro padrão da Igreja Primitiva é a disciplina. Certo homem 
chamado Ananias e sua mulher, Safira, a exemplo do que faziam 
outros discípulos, também venderam uma fazenda. No entanto, 
eles mentiram aos apóstolos, a respeito do valor da venda. Nes-
te episódio, Pedro demonstrou ter um profundo discernimento, 
quando perguntou: “Ananias, por que encheu Satanás teu coração, 
para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do 
camo? ...Não mentiste aos homens, mas a Deus” (Atos 5.3,4). Quan-
do confrontados, individualmente, com seus pecados, Ananias e Sa-
fira caíram mortos!

Esta disciplina tão severa manteve a igreja pura, colocou te-
mor de Deus e reverência no coração dos discípulos e fez com que 
a sociedade secular de Jerusalém soubesse que se tornar seguidor 
de Cristo e fazer parte da Sua Igreja era alguma coisa muito séria 
(Atos 5.11-13).

No capítulo 6 de Atos, temos outro padrão que deve ser ob-
servado: a igreja crescia rapidamente e o povo vivia em comunida-
de. Por esta razão, era preciso um programa de atendimento às suas 
necessidades (Atos 6.1). Ao perceberem que estavam se afastando 
do ministério da Palavra para atenderem às necessidades do povo, 
os apóstolos convocaram uma grande assembleia e disseram: “Não 
é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às 
mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa repu-
tação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos 
deste serviço; quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao mi-
nistério da palavra” (Atos 6.2-4).

Assim, eles elegeram os que deveriam cuidar daquele depar-
tamento da igreja e se dedicaram inteiramente à oração e à mi-
nistração da Palavra de Deus. Tal decisão, sob as bênçãos divinas, 
resultou na disseminação do Evangelho, na cidade de Jerusalém. 
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Assim se originou a função de diácono, cuja responsabilidade era 
dar assistência material ao povo, para que os que tivessem o dom 
do pastorado ficassem livres para exercê-lo com eficácia.

Com isso, a igreja estabeleceu o princípio de que existe um lu-
gar no Corpo de Cristo para cada um dos Seus membros. Todos que 
têm a unção do Espírito Santo possuem dons espirituais. Alguns de-
les são dons práticos e estão descritos, no Novo Testamento, como 
dons de ajuda, governo e administração; são dons espirituais, assim 
como os dons de pregação, ensino e evangelização. Cada discípulo 
deve assumir o seu lugar e exercer o dom que Deus lhe deu. Uma 
igreja que aceita e aplica este padrão será abençoada e crescerá.

Você já descobriu qual é o seu dom espiritual? Quando des-
cobrir, entregue-se totalmente ao ministério para o qual o Senhor 
o equipou. Às vezes, um discípulo que se mostrou fiel, exercendo o 
ministério prático, passa a exercer o ministério pastoral. Isto acon-
teceu com o mártir Estevão e com o evangelista Filipe, que se distin-
guiram como diáconos e se tornaram valorosos evangelistas.

Outro padrão que encontramos no Livro de Atos é o martírio. 
Existe uma citação referente à História da Igreja que diz: “o sangue 
dos mártires é a semente que faz a Igreja crescer”. Estevão deu sua 
vida por causa de um sermão, o qual Lucas transcreveu no capítulo 7 
deste livro. Quando Estevão foi martirizado, devido à sua fé, os que o 
apedrejavam depositaram suas capas aos pés de um homem chama-
do Saulo de Tarso. É possível que este fato possa ter influenciado sua 
conversão, o que torna verdadeira a citação acima, a respeito de ter 
sido o sangue dos mártires a semente que fez a Igreja crescer.

Outro padrão da Igreja é o de cura, como Lucas enfatiza neste 
livro, assim como os autores dos Evangelhos. De acordo com eles, o 
Cristo vivo e ressuscitado continuou Seu ministério de cura através 
dos apóstolos.

Pedro e João encontraram um homem de quarenta anos, que 
era paralítico desde seu nascimento, sentado à porta do Templo. 
Durante toda sua vida, ele sempre teve alguém que o levava até 
aquele lugar, onde ele pedia esmolas. Certo dia, quando Pedro e 
João passavam pela porta de entrada do Templo, deparando-se com 
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aquele homem, Pedro disse: “Não tenho prata nem ouro, mas o que 
tenho, isso te dou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te 
e anda” (Atos 3.6).

Aquele homem, além de se levantar e andar, entrou pelo Tem-
plo pulando e louvando a Deus. Um líder moderno disse, recente-
mente, que a igreja não precisa mais dizer: “não possuo prata nem 
ouro”; um humilde servo do Senhor respondeu: “nem tão pouco 
pode dizer ‘em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda’”.

Esta cura, assim como a que Jesus operou no homem que es-
tava próximo ao Tanque de Betesda (João 5), deu aos apóstolos uma 
grande oportunidade de pregar o Evangelho. As autoridades reli-
giosas ficaram chocadas ao verem aqueles pescadores, sem instru-
ção, discursarem no Templo. Além de os prenderem, proibiram que 
pregassem, sem, contudo, poderem negar a evidência de que eles 
tinham operado aquele milagre. A origem do ministério de cura está 
no poder do Espírito Santo, o carisma da Igreja do Novo Testamento.

Outro padrão da Igreja Primitiva foi manifestado no poder 
que foi dado à Igreja. Através deste padrão, vemos a atuação da 
Igreja que o mundo não podia negar.

O PADRÃO DO MARTÍRIO
Estevão, que foi um dos primeiros discípulos a serem eleitos 

como diácono, passou do dom prático para o pastoral e se tornou um 
grande pregador. Quando ele pregou diante do sinédrio (grupo for-
mado pelos líderes religiosos judeus), ele o fez no poder do Espírito 
Santo. Pregar não é só uma questão de conhecimento e de usar bem 
as palavras. Pregar é um dom espiritual; se não for feito com a unção 
do Espírito Santo, não segue o modelo de pregação deste livro.

Em seu sermão, Estevão recapitulou os trinta e nove livros do 
Velho Testamento, demonstrando ter um incrível conhecimento das 
Escrituras. Ele começou com Abraão, mencionou Isaque, Jacó, pas-
sou pelos ministérios de José, Moisés, Josué, Davi e Salomão. Ele 
abordou toda a História dos Hebreus até ao cativeiro babilônico.

O propósito do sermão de Estevão não foi evangelístico, mes-
mo tendo dado frutos, como veremos depois. O propósito do seu 
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sermão foi anunciar aos líderes religiosos que eles tinham rejeitado 
a graça, o amor e a salvação de Deus. Eles rejeitaram tudo de bom 
que Deus tinha planejado lhes dar, começando pelo próprio Senhor 
Jesus Cristo, o Senhor de Estevão, o Messias.

Revendo toda a História dos Hebreus, Estevão tentou mos-
trar àqueles líderes religiosos que eles sempre tinham rejeitado a 
salvação de Deus. Podemos imaginar a resposta que Estevão ob-
teve: “Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam 
os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os 
olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, 
e disse: ‘Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé 
à destra de Deus. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As 
testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado 
Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: ‘Senhor Jesus, 
recebe o meu espírito’. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: 
Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adorme-
ceu” (Atos 7.54-60).

Estevão estava cheio do Espírito, por ocasião de sua morte. 
Ele viu a glória de Deus e Jesus, ao Seu lado; morreu orando e pe-
dindo o perdão para aqueles que estavam tirando sua vida.

No martírio de Estevão, temos o nosso primeiro contato com 
um grande missionário e plantador de igrejas. Quando o conhece-
mos, ele está recebendo aos seus pés as capas dos algozes de Este-
vão. Saulo de Tarso era “fariseu dos fariseus” e tinha um compro-
misso fanático de preservar as doutrinas ortodoxas da fé judaica. 
Ele odiava os ensinos de Jesus, os quais considerava uma nova seita 
e uma ameaça ao judaísmo.

Sendo um judeu ortodoxo, estudioso e conhecedor da História 
Judaica, duas coisas devem ter impressionado Saulo: a morte de Es-
tevão, semelhante à de Jesus, defendendo suas convicções, e o seu 
impressionante sermão, totalmente dirigido pelo Espírito Santo.

Você estaria disposto a morrer por Jesus Cristo, como Estevão 
fez? Você teria a graça que ele teve para perdoar os seus inimigos? 
Talvez esta pergunta seja ainda mais difícil: você tem a disposição e 
a graça necessária para viver por Jesus Cristo?
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COMO FAZER DISCÍPULOS

Como exatamente fazemos discípulos? Tem uma passagem 
em Atos, que responde a esta pergunta (Atos 8.26-40). É a história 
de um homem chamado Filipe, um dos diáconos que, como Este-
vão, exercia um padrão espiritual prático e passou a um padrão pas-
toral, tornando-se um evangelista.

Viajando por Samaria, desenvolveu um ministério frutífero. 
Durante uma cruzada evangelística, o Senhor falou com Filipe, atra-
vés de um anjo: “Dispõe-te e vai para o lado do Sul, no caminho 
que desce de Jerusalém a Gaza; este se acha deserto” (Atos 8.26). 
Geralmente, a maioria dos evangelistas vai para as cidades; Filipe, 
obedecendo, foi para o deserto.

Chegando lá, o Espírito o levou a uma carruagem que se dis-
tinguia das demais, como sugere o texto original, em grego. Quan-
do Filipe se aproximou daquela carruagem, encontrou o mordomo-
-mor da rainha dos etíopes, lendo o capítulo 53, do Livro de Isaías.

Este homem que era um político, provavelmente, tinha viaja-
do da Etiópia para Jerusalém, porque estava espiritualmente famin-
to, encontrou o mesmo tipo de religião superficial que Jesus tanto 
combateu. Embora não tenha encontrado o que procurava, conse-
guiu sair de lá com uma cópia do Livro de Isaías, o qual lia em alta 
voz: “Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas; cada um se 
desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade 
de nós todos” (Isaías 53.6).

Filipe perguntou ao etíope: “Compreendes o que vens lendo? 
Ele respondeu: Como poderei entender, se alguém não me expli-
car?” (Atos 8.30,31). Filipe subiu na carruagem e foi com ele, ex-
plicando que aquela passagem de Isaías anunciava o Evangelho de 
Jesus Cristo. Depois desta abordagem, anunciou que a fé em Jesus 
é confirmada pelo batismo nas águas. Lemos que o etíope disse: 
“Eis aqui água; que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: 
É lícito, se crês de todo o coração” (Atos 8.36,37).
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Este é o grande pré-requisito para o batismo nas águas: “crer 
de todo o coração”. A igreja se divide quanto ao modo de batis-
mo dos crentes; porém, o importante a respeito do batismo não 
é a forma como ele é ministrado, mas o seu significado. A Grande 
Comissão ordenou: “Fazei discípulos... indo, pregando, batizando e 
ensinando”.

O batismo é como uma cerimônia de casamento. Quando um 
homem pede uma mulher em casamento e ela o aceita, acontece 
um momento sagrado para eles. Ao convidar suas famílias e amigos 
para a cerimônia, estão confirmando, publicamente, o compromis-
so já firmado entre eles. Quando uma pessoa crê em Jesus, como 
aconteceu com aquele etíope, assume um compromisso particular, 
que é confirmado, publicamente, através do batismo.

Ao incluir o batismo na Grande Comissão, Jesus impossibilitou 
que alguém O siga e professe sua fé em segredo. Como uma pessoa 
professa a fé em Jesus Cristo? Entrando para uma igreja? Levantan-
do a mão depois da pregação do pastor? Entenda que o batismo em 
si não salva ninguém, mas ele é a confissão pública de fé, que foi 
instituída por Jesus Cristo, conforme Marcos 16.15,16.

UMA HISTÓRIA SOBRE PEDRO
Antes de estudarmos a conversão de Saulo de Tarso (capítulo 

9), vamos ver a história de Pedro (capítulos 10 e 11), que se identifi-
ca à de Filipe, porque ambas mostram como fazer discípulos.

Subindo Pedro ao terraço para orar, próximo do meio dia, 
sobreveio-lhe a visão de um lençol suspenso pelos quatro cantos, 
onde havia vários animais que aos judeus era proibido comer, segui-
da de uma voz que lhe dizia: Levanta-te, Pedro! Mata e come (Atos 
10.9-13). Pedro respondeu: “De modo algum, Senhor, porque nunca 
comi coisa alguma comum e imunda” (14). Em resposta, Pedro ou-
viu: “Não faças tu imundo o que Deus purificou” (15).

Enquanto Pedro questionava acerca daquela visão, bateram 
à porta da casa. O Espírito Santo tinha avisado a Pedro que ele de-
veria acompanhar aqueles homens, que batiam à porta e faziam 
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perguntas. Estes eram servos de um centurião romano, chamado 
Cornélio, o qual havia tido uma visão enquanto orava, recebendo 
instruções para que mandasse seus servos até a casa de Simão, o 
curtidor, e perguntasse por um homem chamado Pedro, o qual diria 
o que ele e toda sua casa deveriam fazer para serem salvos.

Pense no preconceito que Pedro teve de superar. Cornélio, 
além de ser gentio, era inimigo de Pedro. Os judeus se referiam aos 
gentios como a cães, porque acreditavam que uma pessoa que não 
fosse judia tinha a consciência espiritual de um animal. Na verdade, 
para o judeu era proibido até mesmo entrar na casa de um gentio e, 
agora, Pedro tinha sido instruído a não só anunciar a salvação na casa 
de um gentio, mas de um centurião romano, inimigo dos Judeus.

Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, encontrou toda sua 
família reunida para ouvir a pregação do Evangelho. Naquele mo-
mento, Pedro entendeu que os animais impuros da visão que tivera 
representavam os gentios.

As primeiras palavras de Pedro naquela casa foram: “Vós bem 
sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-
-se de alguém de outra raça; mas Deus me mostrou que a nenhum 
homem considerasse comum ou imundo” (Atos 10.28).

Enquanto Pedro pregava o Evangelho, aconteceu algo seme-
lhante ao Dia de Pentecostes. A Bíblia conta que “caiu o Espírito 
Santo sobre todos os que ouviam a palavra” (44). Quando Pedro re-
lata o ocorrido aos outros apóstolos, acrescenta: “... como também 
sobre nós ao princípio” (Atos 11.15). Este Pentecostes aconteceu 
quando Jesus cruzou as barreiras do preconceito entre os judeus e 
os gentios, para edificar Sua Igreja.

A CORRENTE DE TRÊS ELOS
Encontramos nas narrativas referentes a Filipe e a Pedro a fór-

mula de como fazer discípulos. Estes dois exemplos mostram que é 
como se existisse uma corrente de três elos entre Deus e os perdi-
dos. O primeiro elo é o Espírito Santo; o segundo, a Palavra de Deus 
e o terceiro é um servo de Jesus Cristo disposto a fazer discípulos.
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Para que este elo se torne sólido, o Espírito Santo necessita 
trabalhar tanto na pessoa que evangeliza, preparando-a para apre-
sentar o Evangelho, quanto na pessoa perdida, produzindo nesta a 
fome espiritual que motivou o etíope e o centurião romano a bus-
carem a salvação.

A Palavra de Deus é a ferramenta que Deus vai usar; quando 
a semente do Evangelho é recebida com fé, acontece a concepção 
espiritual (I Pedro 1.23).

O servo de Deus que faz discípulos também tem que se po-
sicionar, como Filipe e Pedro, para se tornar o terceiro elo entre 
Deus e os perdidos. É maravilhoso pensar que Deus escolhe pessoas 
como você e eu para sermos Seus agentes, compartilhando as boas 
novas com os que ainda não conhecem a tão grande salvação ofe-
recida por Jesus Cristo!

Quais são as evidências de que o Espírito Santo está traba-
lhando na vida das pessoas perdidas, que nunca ouviram o Evan-
gelho? Com os exemplos do etíope e de Cornélio, Lucas nos aponta 
evidências de atividade espiritual muito claras. Pode ser que não 
sejam tão óbvias na nossa interação com as pessoas perdidas, mas, 
se buscarmos evidências, orando, nós as encontraremos.

Uma boa maneira de iniciar uma conversa, para falar do Evan-
gelho, é fazendo a pergunta: “você se interessa pelas coisas espi-
rituais?”. O pior que pode acontecer é a pessoa responder: “não”. 
Se você tiver a fé e a coragem necessárias para fazer esta pergunta, 
perceberá que as pessoas estão interessadas pelo que é espiritual. 
Os perdidos precisam de um servo de Deus que suba na carruagem 
com elas e as ajude a entender o que a Palavra de Deus tem a dizer, 
que pode mudar suas vidas e trazer-lhes salvação.

É necessário que você se coloque como o terceiro elo na cor-
rente entre Deus e a pessoa perdida, quando perceber que o Espí-
rito Santo está trabalhando em sua vida, e quer levá-lo a compar-
tilhar o Evangelho com essa pessoa. Assumi o compromisso com 
Deus de ser o terceiro elo, achando que não encontraria nenhum 
etíope ou um centurião romano pela frente. Estava enganado. Des-
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de que assumi esse compromisso, em 1957, tenho encontrado pes-
soas e visto muitas delas abraçarem a fé em Cristo, experimentando 
um novo nascimento.

Quando eu era novo na fé e o Espírito Santo me levava a 
compartilhar o Evangelho com alguém, sentia-me dominado pela 
timidez e desprovido de autoconfiança. Ao tomar conhecimento 
do conceito do terceiro elo, compreendi e comprovei várias vezes 
que os dois primeiros elos dessa corrente são muito fortes; que a 
salvação das pessoas perdidas não depende em nada da nossa in-
teligência, nem do nosso poder de persuasão. Somos o elo mais 
fraco dessa corrente, mas, por alguma razão que eu não entendo, 
Deus escolheu nos usar para levar o perdido à fé para a salvação. Às 
vezes, Deus prefere fazer o milagre sem a nossa participação, mas 
Jesus Cristo é a Videira que procura seus ramos, através dos quais 
pode produzir “frutos que permaneçam” (João 15.16).

Você já compartilhou as boas novas com outras pessoas? 
Você é obediente à Grande Comissão dada por Jesus Cristo? Se a 
resposta for não, eu o desafio a pedir a Deus que lhe mostre que Ele 
está pronto para trabalhar na vida
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O PENTECOSTES PESSOAL DE PAULO

“Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípu-
los do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para 
as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que 
eram do Caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos 
para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Da-
masco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo 
por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me 
persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu 
sou Jesus, a quem tu persegues; mas levanta-te e entra na cidade, 
onde te dirão o que te convém fazer” (Atos 9.1-6).

Estas palavras tão familiares para alguns descrevem a con-
versão de Saulo de Tarso, a chamada “Experiência da Estrada de 
Damasco”. Não dá para estudar a vida de Paulo sem falar de suas 
“experiências”. Como já vimos, na sua primeira aparição nos relatos 
bíblicos, ele odiava os cristãos; porém, sua experiência na estrada 
de Damasco é a primeira de muitas que teve, que fizeram dele o 
grande apóstolo da Igreja de Jesus Cristo.

Há vários registros, no Livro de Atos, em que Paulo descreveu 
sua primeira experiência. Diante de multidões furiosas, de governa-
dores romanos, diante de um rei e uma rainha, em tribunais religio-
sos e, por fim, em suas cartas.

Paulo, na verdade, conta três experiências que fizeram dele o 
apóstolo mais frutífero da História da Igreja. Sua primeira experiên-
cia foi sua conversão, na estrada de Damasco. Ele também relata 
outra experiência no deserto da Arábia (Gálatas 1.11-17). A terceira 
experiência celestial, que impactou sua vida, está em II Coríntios 
12.1-4 e pode ter ocorrido quando ele foi apedrejado em Listra 
(Atos 14.19), convencendo-o de que ele não precisava morrer para 
conhecer o céu. O tema de sua Carta aos Efésios é “Nos Lugares 
Celestiais” e significa que podemos viver na dimensão celestial, en-
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quanto estamos aqui na terra (Efésios 1.3). Não podemos falar des-
te apóstolo extraordinário, sem citar as três experiências celestiais 
que teve.

Há algumas observações que devemos fazer, referentes à pri-
meira experiência de conversão deste homem que odiava os cris-
tãos. Primeiro, Saulo ouviu uma voz, chamando-o pelo nome, per-
guntando-lhe: “por que me persegues?”. Aqui, mais uma vez, temos 
o Cristo ressuscitado, identificando-Se com Sua Igreja. Saulo perse-
guia a Igreja, mas a pergunta de Jesus foi: “por que me persegues?” 
A mensagem de Jesus é clara: “quando você persegue Minha Igreja, 
você está Me perseguindo”.

Paulo respondeu com outra pergunta: “Quem és tu, Senhor?” 
Ele não sabia com quem estava falando, mas sabia que, quem quer 
que fosse, era seu Senhor.

Neste episódio, existe uma metáfora que nos ajuda a enten-
der o conceito de “mansidão”. Aprendemos que, para ser “manso”, 
tem que ser “domado”. Um cavalo selvagem, que nunca usou freio 
na boca, cabresto ou sela, tem que ser domado. Depois disso, ele 
atinge o ponto ideal; para de resistir ao freio e passa a obedecer ao 
comando que recebe. Quando isso acontece, o cavalo não se torna 
fraco, mas se torna domado, manso.

Quando Jesus questionou Saulo, Ele estava dizendo: “por que 
você resiste a esse cabresto e a esse freio na sua boca? É pior para 
você”. Com esta ilustração, podemos dizer que o Espírito Santo já 
vinha trabalhando com Paulo antes da experiência na estrada de 
Damasco, falando com ele, através do testemunho de Estevão e de 
outros cristãos que ele perseguia. Quando Saulo perguntou, tre-
mendo e atônito: “Que queres que eu faça?”, mostrou que aceitara 
o cabresto e se tornara manso (Atos 9.6).

Em toda a Bíblia, as cartas de Paulo são onde mais lemos a 
respeito do que Deus fez por nós, dando-nos a salvação, através de 
Jesus Cristo. Quando Paulo encontrou Jesus, não perguntou: “o que 
o Senhor vai fazer por mim?”. Para ele, a questão foi saber: “o que 
queres que eu faça por Ti?”.
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Como resultado da conversão, a visão de Paulo mudou dras-
ticamente. Entre outras coisas, ele mudou seu nome. Saulo, em he-
braico, significa “o poderoso” ou “o grande”, enquanto Paulo, seu 
nome romano, é o mesmo que “pequeno”.

Tal decisão pode ter sido estratégica e motivada pelo chama-
do para alcançar todo o mundo não judeu, no Império Romano. En-
tretanto, não podemos ignorar o significado dos dois nomes, o que 
não deixa dúvidas de que, quando Saulo se converteu a Paulo, ele 
experimentou o que é ser “humilde de espírito”, uma das bem-a-
venturanças ensinadas por Jesus (Mateus 5.3).

Mais tarde, ele escreveu, na Carta aos Filipenses, que havia coi-
sas que ele buscava e desejava intensamente, mas, quando encon-
trou Jesus, elas deixaram de ter importância para ele. Na verdade, 
ele passou a considerar aquelas coisas como perda e o que passou 
a ser importante para ele, depois da sua experiência na estrada de 
Damasco, foi conhecer Jesus e fazer a Sua vontade (Filipenses 3.1-11).

O mais importante numa experiência como essa não são os 
detalhes, mas os resultados. A experiência em si não é um fim, mas 
um meio para chegar a ele; é uma porta pela qual passamos, para 
sermos servos dedicados de Cristo. No Livro de Atos, Paulo contou 
várias vezes os detalhes da sua experiência na estrada de Damasco. 
Quando escreveu aos filipenses, ele enfatizou os resultados desta 
experiência.

Há cristãos que poderiam ser chamados de “cristãos utilitá-
rios”. São aqueles que procuram tirar proveito de Deus e do que 
Ele pode dar; querem utilizar-se de Deus como de um carro, da ele-
tricidade ou da água, entre outras coisas. Sem perceber, podemos 
nos tornar crentes só porque acreditamos que Cristo é capaz de re-
solver todos os nossos problemas. Sem dúvida, quando aceitamos 
a Cristo, Ele resolve nossos problemas mais sérios. Responda esta 
pergunta: quando você se tornou seguidor de Cristo, apenas quis 
saber o que Ele poderia fazer por você ou, como Paulo, quis saber o 
que você poderia fazer pelo seu Senhor e Salvador?
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Depois da conversão de Paulo, o Livro de Atos registra os 
acontecimentos que sucederam à sua conversão. O Senhor se ma-
nifestou para o velho Ananias e disse: “Levanta-te e vai à rua cha-
mada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso 
chamado Saulo; pois eis que está orando” (Atos 9.11). Só a menção 
do nome Saulo de Tarso fez o velho Ananias tremer. Ele respondeu: 
“Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem 
feito aos teus santos em Jerusalém e aqui tem poder dos principais 
dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome” 
(Atos 9.13,14). Mas, o Senhor ordenou: “Vai, porque este é para 
mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e 
dos reis, e dos filhos de Israel” (Atos 9.15).

Deus revela a Ananias os Seus planos para a vida de Saulo de 
Tarso. Observe que Deus não disse a mesma coisa para Saulo. Ele 
simplesmente disse a Saulo: “... levanta-te e entra na cidade, e lá te 
será dito o que te convém fazer” (Atos 9.6). A aplicação que pode-
mos tirar deste ensino para nossas vidas é que Deus poderia revelar 
de uma vez toda a Sua vontade para nossas vidas, mas Ele não faz 
isso. Ele nos revela Sua vontade, como fez com Saulo, instruindo-
-nos a cada dia, uma instrução de cada vez.

A atitude de Ananias, quando encontra Saulo de Tarso, faz 
parte de um dos mais bonitos relatos do Livro de Atos. Quando 
Ananias compreendeu que aquele terrível inimigo da Igreja tinha 
se convertido, passou a chamá-lo de “irmão Saulo”. O que vemos 
neste episódio é o que acontece no meio da Igreja de Jesus Cristo: a 
graça de Deus transformando vidas!

A EXPERIÊNCIA DE PAULO NO DESERTO
A história da conversão de Saulo é um desafio para o cristão. 

Uma impressão rápida que temos é que, assim que ele se conver-
te, imediatamente começa a pregar com ousadia o nome de Jesus 
Cristo, em Damasco e em Jerusalém. No entanto, o que precisamos 
entender é que, entre sua conversão e o início do seu ministério, 
Paulo foi para a Arábia, conforme ele relata em Gálatas 1.11-21.
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Os estudiosos não são unânimes quanto à duração do período 
que Paulo passou no deserto da Arábia, mas a maioria concorda 
que tenha permanecido ali, no mínimo, três anos. Paulo afirma que 
o Cristo ressuscitado passou com ele três anos, ensinando-lhe tudo 
que ele escreveu em suas cartas, que compõem metade do Novo 
Testamento. Depois disso, foi para Damasco e, mais tarde, para Tar-
so, sua cidade natal.

Paulo conta que quatorze anos depois de sua conversão, ele 
foi para Jerusalém e conheceu os outros apóstolos (Gálatas 2.1-
10). É possível que Paulo os tenha convencido de que ele também 
esteve com Jesus durante três anos, revelando-lhes detalhes que 
somente quem conviveu com Jesus poderia compreender, porque, 
desde então, os apóstolos decidiram que Paulo pregaria o Evange-
lho para o mundo gentio, enquanto eles pregariam para os judeus.

Eu não teria feito deste jeito. Eu teria mandado Paulo, o rabino 
convertido, para os judeus, e os pescadores sem instrução, como Pe-
dro, Tiago e João, para pregarem aos gentios. Deus, porém, não faz 
as coisas como nós fazemos. Ele parece ter prazer em usar pessoas 
comuns para fazer coisas extraordinárias. Deus mandou o estudioso 
rabino convertido pregar para os gentios, e designou os apóstolos in-
cultos para pregarem aos rabinos estudiosos da Lei Judaica.

A primeira metade do Livro de Atos corresponde ao ministé-
rio de Pedro, o apóstolo líder; a outra metade traça o perfil da vida 
e do ministério do apóstolo Paulo. Enquanto você lê a história da 
conversão de Paulo, paralelamente examine o que ele relatou nos 
dois primeiros capítulos de sua Carta aos Gálatas, acerca da sua ex-
periência no deserto.

Ele mesmo alega ter trabalhado muito mais que todos os 
apóstolos (I Coríntios 15.9,10), o que é um fato incontestável. Paulo 
escreveu quase a metade do Novo Testamento, cujos livros passare-
mos a estudar depois de concluir o estudo do Livro de Atos.

Comecei a ler a Bíblia em 1949, na segunda metade do Livro 
de Atos, preparando-me para um estudo das cartas de Paulo. Tenho 
plena convicção de que só mesmo o Cristo ressuscitado poderia ter 
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revelado para este servo de Deus a sublime verdade encontrada em 
suas cartas.

ENCONTRO COM BARNABÉ
Quando Lucas escreveu a história da primeira geração da Igre-

ja, enfocou, principalmente, os ministérios de Pedro e Paulo. En-
tretanto, além destes dois grandes líderes, há outras pessoas que 
foram citadas que também devemos conhecer, a fim de termos uma 
visão mais completa do início da Igreja de Cristo. Uma das pessoas 
foi Barnabé, cujo nome significa “filho da consolação” (Atos 4.36). 
Tendo como exemplo o que Jesus fazia, assim também fizeram os 
apóstolos; mudaram o nome de José, para Barnabé, cujo significa-
do tem a ver com o seu dom espiritual. Observando seu ministério, 
vemos que ele honrou o significado do seu nome, sempre ajudando 
e encorajando outras pessoas a fazerem aquilo que o Senhor havia 
designado que fizessem. De certa forma, Barnabé foi o responsável 
pelo início do ministério missionário de Paulo.

Ele estava discipulando os novos convertidos na igreja de An-
tioquia, onde o Espírito Santo operava com poder, proporcionando 
um grande crescimento no número de convertidos. Este fato levou 
Barnabé a pensar no rabino convertido, Saulo de Tarso, que tinha 
o dom de ensino. Viajou para Tarso e, encontrando Saulo, levou-
-o consigo para Antioquia, onde ele iniciou seu ministério. Em Atos 
9.27, temos o registro de que Barnabé intercedeu a favor do antigo 
inimigo da Igreja, junto aos apóstolos e aos demais cristãos, que 
viam com desconfiança a vinda de Paulo para Antioquia.

Também, não fosse André, Pedro não teria se tornado após-
tolo. Foi André quem apresentou seu irmão, Simão Pedro, a Jesus. 
Outra vez, André apareceu fazendo esse tipo de trabalho individual 
com as pessoas, quando descobriu o menino que tinha cinco pães 
e dois peixinhos, os quais alimentaram uma multidão. Da mesma 
forma, podemos dizer que não teríamos conhecido o ministério de 
Paulo, não fosse Barnabé.
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Paulo e Barnabé, convictos de seus chamados, foram envia-
dos para a igreja de Antioquia, onde ambos desenvolveram um mi-
nistério frutífero (Atos 13.1-3). Quando estavam prestes a embarcar 
para a segunda viagem missionária, os dois tiveram um desentendi-
mento que causou a interrupção do ministério conjunto que haviam 
desenvolvido até então. Barnabé queria levar seu sobrinho Marcos 
com eles, na segunda viagem missionária, depois deste ter desisti-
do na metade da primeira viagem, mas Paulo não concordava em 
levá-lo novamente.

Paulo foi para uma direção, levando Silas, e Barnabé foi para 
outra com Marcos. Parece que em toda a História da Igreja sem-
pre os problemas dos missionários são outros missionários. O diabo 
sabe que não venceremos o mundo, se não estivermos em comu-
nhão. Por esta razão, Jesus enfatizou tanto o relacionamento entre 
os irmãos (Mateus 5.23,24; 18.15-17).

Não podemos ignorar as últimas palavras que o apóstolo Pau-
lo escreveu de uma terrível masmorra em Roma, dirigidas a Timó-
teo: “Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministé-
rio” (II Timóteo 4.11). O que aconteceu para que aquele jovem se 
tornasse tão útil ao ministério de Paulo? Estudiosos acreditam que 
Barnabé continuou a trabalhar na vida de Marcos, o mesmo que 
escreveu o segundo Evangelho.

Sempre existiu, ainda há e haverá pessoas na igreja que preci-
sam de alguém que as encoraje, que lhes ministre individualmente. 
Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Se você é um crente 
novo, precisa de um Barnabé na sua vida. Se você já é um crente 
maduro, precisa encorajar e ajudar algum Marcos, que está preci-
sando de você. Sempre que você tiver uma oportunidade, de acor-
do com o que o Espírito Santo o dirigir, siga o exemplo de Barnabé 
e encoraje as pessoas ao seu redor, principalmente os recém-con-
vertidos, para que eles sejam tudo o que o Senhor e Salvador quer 
que eles sejam.
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O PADRÃO DO PENTECOSTES 
NO PLANTIO DA IGREJA

De acordo com Lucas, a disseminação do Evangelho passou 
por circunstâncias muito importantes. Uma delas está relatada no 
capítulo 16. Durante a segunda viagem missionária, é despertado 
em Paulo o desejo de ir para a Ásia, a fim de pregar o Evangelho; 
mas, conforme lemos, ele e seus companheiros de viagem foram 
impedidos pelo Espírito Santo. Durante a noite, numa visão, Paulo 
viu um homem da Macedônia que dizia: “Passa à Macedônia e aju-
da-nos” (Atos 16.9).

Depois desta visão, concluímos, pelo relato de Lucas, que ele 
se juntou ao grupo missionário: “Assim que teve a visão, imediata-
mente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus 
nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho” (Atos 16.10). 
Apesar de Paulo e seus companheiros terem ido para a Ásia, logo 
em seguida, era importante para o Espírito Santo que eles fossem 
antes para a Macedônia.

Movido por esta circunstância, Paulo ministrou pela primei-
ra vez aos gálatas. Quando lemos nesta carta o que Paulo escreveu 
a respeito dos problemas que estava enfrentando, concluímos que 
o Espírito Santo usou este recurso para impedi-lo de entrar na Ásia 
(Gálatas 4.13-15). Esta é uma possibilidade bem razoável, se conside-
rarmos que foi nesta ocasião que o médico Lucas juntou-se ao grupo.

A primeira cidade que eles visitaram ao entrar na Macedônia 
foi Filipos. Como foi um homem que apareceu em visão para Paulo, 
pedindo ajuda, poderíamos supor que ele encontraria centenas de 
homens esperando ansiosos para ouvir o Evangelho. Ao contrário 
disso, o que ele encontrou foi um grupo de mulheres, junto a um 
rio, fazendo uma reunião de oração. Paulo começou com o que o 
Senhor lhe dera, um grupo de mulheres judias, para quem ele pre-
gou o Evangelho.
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Uma dessas mulheres chamava-se Lídia, uma “vendedora de 
púrpuras” (Atos 16.14), o que significa que ela era uma costureira, 
que fazia roupas para famílias reais. A Bíblia conta que, quando Pau-
lo pregou a Palavra de Deus, “o Senhor lhe abriu o coração para que 
estivesse atenta ao que Paulo dizia” (Atos 16.14). Depois, ela abriu 
sua casa para Paulo e sua equipe missionária, sem saber que nela 
estava sendo abrigada a primeira igreja na Europa. O continente eu-
ropeu teve e ainda tem templos magníficos, mas, no céu, aquela 
simples costureira Judia será reconhecida por ter recebido em sua 
casa a primeira igreja da Europa.

Foi nesta cidade que Paulo e Silas foram presos, açoitados 
cruelmente e jogados na prisão (Atos 16.22-24). Apesar do castigo 
que lhes foi imposto, à meia-noite os dois homens oravam e lou-
vavam ao Senhor, enquanto os outros prisioneiros os ouviam. De 
repente, houve um terremoto! Todos os grilhões dos prisioneiros 
caíram e as portas da prisão se abriram.

Quando o carcereiro viu as portas da prisão abertas, tirou sua 
espada e ia se matar, mas Paulo gritou: “Não te faças nenhum mal, 
que todos aqui estamos”. O carcereiro, então, perguntou: “Senho-
res, que devo fazer para que seja salvo?”. Eles responderam: “Crê 
no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa” (Atos 16.27-31).

As palavras seguintes deste relato bíblico são: “E lhe pregaram 
a palavra de Deus e a todos os de sua casa” (Atos 16.32). Naquela 
hora da noite, o carcereiro lavou-lhes os ferimentos e, em seguida, 
ele e toda sua família foram batizados. O carcereiro os levou para 
casa e lhes serviu uma refeição com toda a família, manifestando 
grande alegria por terem crido em Deus (Atos 16.33,34).

Não existe pregação de salvação mais clara que esta: “Crê no 
Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa”. Fui salvo e me tor-
nei discípulo de Jesus Cristo em 1949, quando ouvi estas palavras 
pela primeira vez. Acredito que este tenha sido o homem da visão 
de Paulo, que pediu a ele que fosse até a Macedônia.

Depois da conversão do carcereiro, os magistrados manda-
ram uma mensagem, dizendo que eles deveriam ser solto e deixar 
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a cidade (Atos 16.35,36). Paulo, porém, recusou-se a partir daquela 
maneira e àquela hora. Ele era cidadão romano e tinha sido açoita-
do sem julgamento; por isso, exigiu que os magistrados o acompa-
nhassem, pessoalmente, até fora da cidade.

Além de a cidade de Filipos ser virada de cabeça para baixo 
por Jesus Cristo, também assistiu a implantação da primeira igre-
ja por Paulo, a qual foi a base de apoio, que o possibilitou visitar 
outras, como as de Corinto, Éfeso e Tessalônica. Em II Coríntios 8 
e 9, vemos que Paulo usou o padrão de contribuição da igreja de 
Filipos como um exemplo para outras igrejas. Paulo preferiu exercer 
seu negócio de confecção de tendas que aceitar sustento de cren-
tes que não eram maduros, pois questionavam a autenticidade do 
seu apostolado e mostravam não serem dignos de parceria no seu 
ministério.

Quando você ler a história de Paulo, na cidade de Filipos, nun-
ca se esqueça destas palavras: “Crê no Senhor Jesus Cristo e serás 
salvo, tu e tua casa”. Estas palavras nos desafiam a crer no Senhor 
Jesus Cristo. Jesus significa Salvador, Cristo, Messias. Senhor signifi-
ca que fizemos dEle nosso Messias, Salvador e Mestre.

Você crê que Jesus é seu Salvador? Ele é o seu Senhor? Se 
ainda não, “Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa”.
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A PREGAÇÃO DE PAULO

“Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se co-
movia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria” (Atos 
17.16). Um historiador já escreveu que era mais fácil encontrar ído-
los que pessoas na cidade de Atenas, por isso aquela idolatria o 
perturbou tanto. Ele tinha profundo conhecimento de que ídolos 
não são deuses e, por causa da idolatria, o povo ficava impedido de 
conhecer o Deus verdadeiro.

A determinação evangelística de Paulo marcou o seu traba-
lho em todas as cidades por onde passou. Primeiro, ele ia para a 
sinagoga e proclamava aos judeus que “Jesus é o Cristo”. Ele era 
um rabino e tinha todas as credenciais para afirmar isso. Chegando 
na sinagoga, obtinha permissão para falar e ali pregava e ensinava 
o Evangelho aos judeus. Esta era a estratégia de Paulo: “primeiro 
aos judeus e depois aos gregos” (Romanos 1.16). Mesmo tendo o 
chamado para pregar aos gentios, Paulo se importava com o povo 
judeu e sempre pregava primeiro para ele. Entendemos sua atitude, 
quando lemos Romanos 9.1-5.

O segundo passo da sua estratégia consistia em ir para um 
lugar público, onde se reunia um grande número de pessoas, e lá 
anunciava o Evangelho. Lemos que “todos os de Atenas e os estran-
geiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer e ou-
vir as últimas novidades” (Atos 17.21). Os gregos eram filósofos e 
tinham prazer em ouvir algo novo. Assim, Paulo ia todos os dias 
para o mercado e começava a falar do Evangelho a qualquer um que 
quisesse ouvir.

O terceiro ponto de sua estratégia era anunciar o Evangelho 
para os líderes influentes da comunidade. Como Paulo foi uma das 
grandes mentes da sua geração, tinha acesso fácil a esses líderes. 
Quando começou a por em prática sua estratégia, logo foi convidado 
para falar num lugar de grande prestígio na cidade, o Areópago de 
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Atenas. Lá ele pregou o seu famoso sermão, que começou assim: “Va-
rões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos; porque, 
passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar 
em que estava escrito: “AO DEUS DESCONHECIDO”. Esse, pois que vós 
honrais não o conhecendo é o que eu vos anuncio” (Atos 17.22,23).

Paulo, inspirado pelo Espírito Santo em sua abordagem, cha-
mou a atenção dos atenienses para a inscrição que, em meio a tan-
tos deuses que eles cultuavam, revelava existir ao menos um que 
eles alegavam não conhecer, o qual era exatamente o Deus que ele 
anunciava.

Depois disso, Paulo inicia sua pregação, dizendo que Deus 
criou os céus e a terra, por isso não poderia ser feito de ouro, pra-
ta, pedra ou madeira. No final do seu sermão, anuncia a morte e a 
ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia conta o que aconteceu naque-
le momento: “Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, 
uns escarneceram e outros disseram: A respeito disso te ouviremos 
noutra ocasião. À essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Hou-
ve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram; entre 
eles estava Dionísio, o areopagita, uma mulher chamada Damaris e, 
com eles, outros mais” (Atos 17.32-34).

Não existe nenhuma carta de Paulo aos atenienses, e ele não 
faz nenhuma referência a alguma igreja em Atenas, como se refere 
às igrejas em Corinto, Éfeso e outras. Eu, pessoalmente, estou con-
vencido de que, depois da sua experiência em Atenas, Paulo desen-
volveu o seu conceito de pregação evangelística.

O EVANGELHO VAI PARA CORINTO
De Atenas, Paulo viajou para Corinto, uma cidade de moral de-

cadente. No mundo do primeiro século, chamar alguém de “corín-
tio” era a mesma coisa que chamar de imoral. Paulo temeu pregar 
o Evangelho numa cidade como Corinto (I Coríntios 2.3); mas, em 
visão, Deus o encorajou dizendo-lhe: “Não temas, mas fala e não te 
cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te 
fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade” (Atos 18.9,10).
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Paulo passou por um Pentecostes pessoal que o preparou 
para seu ministério em Corinto. Poderíamos dizer que ele teve uma 
experiência com cada povo que evangelizou: os gálatas, os efésios, 
os filipenses e os coríntios. Tais experiências foram intervenções di-
vinas, as quais o prepararam e lhe deram a segurança de que Cristo 
estava com ele, quando implantava sua estratégia evangelística e 
anunciava o Evangelho em cada uma daquelas cidades. Os sinais e 
as maravilhas do Dia de Pentecostes continuaram repercutindo na 
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo; foram estes padrões que 
fortaleceram o plantio da Igreja na sua primeira geração.

A ideia que eu passei sobre o sermão que Paulo pregou em Ate-
nas coincide com a avaliação que o próprio apóstolo fez e compartilhou 
com os crentes de Corinto. Paulo contou que, quando foi para Corinto, 
estava determinado a não usar “linguagem persuasiva de sabedoria”, 
mas, simplesmente, dar demonstração do Espírito e de poder (cf. I Co-
ríntios 2.1-5). Quando Paulo pregou no Areópago de Atenas, fez uso 
de “linguagem persuasiva de sabedoria”. Ele citou os poetas e filósofos 
atenienses e fez um sermão tecnicamente muito bom.

Em grego, a palavra “pregação” significa “anunciação”. A mes-
ma palavra usada para indicar a publicação de um decreto de um 
rei para seus súditos. Quando você estudar a pregação de Paulo 
nos seis capítulos seguintes deste livro vai observar que o que Paulo 
aprendeu entre a cidade de Atenas e Corinto foi um marco espiri-
tual na construção de sua estratégia para pregação do Evangelho.

Estou convencido de que entre Atenas e Corinto Paulo passou 
por alguma crise que influenciou, profundamente, o seu ministério 
e sua estratégia de anunciação do Evangelho. Ele terminou a Carta 
aos Coríntios confirmando o Evangelho que lhes tinha pregado. Aos 
romanos, Paulo escreveu: “Pois não me envergonho do evangelho, 
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê” 
(Romanos 1.16).

Depois de Atenas e Corinto, Paulo anunciava a mensagem 
simples do Evangelho, incluiu nela o testemunho pessoal de sua 
conversão.
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PAULO EM ÉFESO
O ministério de Paulo em Éfeso foi a realização do seu dese-

jo de alcançar a Ásia com a sua pregação. Seu ministério foi muito 
frutífero naquela cidade e alguns estudiosos acreditam que a igreja 
que ele plantou em Éfeso veio a ser a igreja-mãe das outras seis 
mencionadas no Livro do Apocalipse: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 
Sardes, Filadélfia e Laodiceia, bem como, possivelmente, a igreja 
de Colossos.

Uma das razões porque a igreja de Éfeso foi tão frutífera cer-
tamente se deve ao estudo sistemático da Palavra, desenvolvido 
por Paulo, durante dois anos, na Escola de Tirano (Atos 19.9,10). 
Um antigo manuscrito dá conta de que Paulo ensinava, diariamen-
te, numa escola, das onze horas da manhã às cinco da tarde, horá-
rio em que as instalações não eram usadas por outras pessoas, ou 
grupos. Naquela parte do mundo, o dia útil é interrompido durante 
várias horas do dia para a sesta, quando a temperatura é alta de-
mais para se trabalhar.

Pode ter sido nesta escola que Paulo treinou os pastores das 
igrejas satélites. Este “seminário” pode ser a explicação porque Pau-
lo ficou em Éfeso por mais de três anos, tempo muito maior que ele 
passou em qualquer outra igreja. Os irmãos de Éfeso receberam um 
ensino muito eficaz e, provavelmente por isso, mais tarde, quando 
Paulo escreveu a Carta aos Efésios, repetiu várias vezes a expressão: 
“lembrem-se”, referindo-se ao que ele já lhes tinha ensinado.

Um dos sermões mais comoventes de Paulo está no capítulo 
20 de Atos. A caminho de Jerusalém, o Espírito Santo o fez saber que 
lá ele seria preso, acorrentado e açoitado (Atos 20.22-24). Quando 
chegou num lugar chamado Mileto, região próxima de Éfeso, ele 
entendeu que nunca mais veria aqueles crentes, em quem tinha 
investido muito do seu ministério. Por isso, ele mandou chamar os 
líderes da igreja e, ali mesmo, na praia de Mileto, despediu-se dos 
irmãos. Suas últimas palavras para os líderes da igreja foram: “Ago-
ra, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça que 
tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são 
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santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes; vós 
mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era neces-
sário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em 
tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados 
e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: ´Mais bem-aventu-
rado é dar que receber´” (Atos 20.32-35).

Em Éfeso, Paulo trabalhou para o seu próprio sustento; dessa 
forma, ninguém podia acusá-lo de pregar e ensinar em troca de al-
gum benefício que pudesse receber dos irmãos. Na verdade, além 
de se sustentar, Paulo também sustentou a equipe missionária que 
o acompanhava. Seu desejo era que todos aprendessem o princípio 
das palavras de Jesus “Mais bem-aventurado é dar que receber”. 
Esta deve ser a nossa motivação para trabalhar. Com o fruto do nos-
so trabalho, teremos alguma coisa para dar e poderemos aprender 
a praticar a nona bem-aventurança de Jesus.

Quando Paulo disse àqueles irmãos que não os veria mais, 
“houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a 
Paulo, o beijavam” (Atos 20.37). Esta é uma demonstração da koi-
nonia, ou seja, da comunhão que havia na Igreja Primitiva.
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CAPÍTULO 27

PADRÕES DE PAULO

Lemos no capítulo 21 que, quando Paulo chegou em Jerusa-
lém, a multidão reagiu com grande fúria contra ele (Atos 21.27). 
Eles o teriam espancado até à morte, não fosse a intervenção dos 
oficiais romanos, que o resgataram. Quando os soldados o levavam 
para dentro da fortaleza, onde ficaria prisioneiro, Paulo pediu ao 
comandante permissão para falar-lhe, pois entendeu que lhe fora 
dada uma grande oportunidade para pregar o Evangelho.

Neste sermão, que está registrado no capítulo seguinte (22), 
Paulo deu o testemunho da sua experiência com Jesus Cristo; mas, 
os que estavam presentes reagiram unânimes, “Tira tal homem da 
terra, porque não convém que ele viva!” (Atos 22.22). Diante da 
multidão enfurecida, foi ordenado que Paulo retornasse à fortaleza.

Quando os romanos prendiam alguém, costumavam acor-
rentar a pessoa num poste e açoitá-la; era uma forma de coação e 
preparação para o interrogatório. Antes que o açoitassem, Paulo in-
formou os soldados da sua condição de cidadão romano (29). Paulo 
poderia ter sido poupado dos açoites em Filipos, mas não o fez, 
talvez porque tenha preferido ver os magistrados pessoalmente, 
pedindo desculpas a ele e a Silas, antes de colocá-los em liberdade.

Neste último incidente, quando os romanos viram que não 
poderiam açoitá-lo, colocaram-no na prisão e, no dia seguinte, de-
cidiram que ele seria julgado diante do chefe dos sacerdotes e do 
Sinédrio. Os religiosos da multidão, que tinham acusado Paulo, fa-
riam suas acusações no julgamento.

No capítulo 23, inicia-se uma série de julgamentos, os quais 
acabaram colocando Paulo diante de César. Paulo, olhando para 
todos do tribunal, percebeu que uma parte dos que estavam pre-
sentes era composta de fariseus e a outra, de saduceus. Enquanto 
os primeiros eram judeus ortodoxos, os últimos eram liberais. Os 
saduceus não acreditavam na ressurreição, nem no sobrenatural; 
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por isso, Paulo, extraordinariamente, dividiu os participantes do jul-
gamento, declarando solenemente: “Varões irmãos, eu sou fariseu, 
filho de fariseu! No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos 
sou julgado!” (Atos 23.6).

Quando Paulo falou em ressurreição dos mortos, levantou-se 
uma grande confusão entre os fariseus e os saduceus, assim que 
os primeiros tomaram o partido de Paulo. Sabendo que aquele se-
ria um julgamento injusto, Paulo procurou tumultuá-lo, como tinha 
feito em Filipos. Os soldados tiveram que removê-lo dali e colocá-lo 
novamente na fortaleza, a fim de protegê-lo.

Enquanto isso, mais de quarenta daqueles judeus se reuni-
ram e resolveram jejuar até que Paulo fosse morto. O plano deles 
era matar Paulo em uma emboscada, quando ele estivesse sendo 
levado novamente para ser interrogado (12-15). Um sobrinho seu, 
tendo ouvido a respeito da conspiração dos judeus, foi até a pri-
são e fez saber a Paulo e ao comandante, que resolveu livrar-se de 
Paulo, por achar que sua presença só lhe traria problemas. Ele não 
sabia o que Paulo tinha feito, tão pouco entendia o que os judeus 
tinham contra ele, por isso chamou seu centurião e disse: “Tende de 
prontidão, desde a hora terceira da noite, duzentos soldados, seten-
ta de cavalaria e duzentos lanceiros para irem a Cesareia; preparai 
também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao 
governador Felix” (Atos 23. 23,24).

Não é uma cena interessante? No meio da escuridão, um ju-
deu cercado de quatrocentos e setenta soldados romanos sai escol-
tado de uma fortaleza, em Jerusalém, para a costa do Mediterrâ-
neo, para Cesareia.

DIANTE DE DOIS GOVERNADORES
Quando Paulo chegou em Cesareia, foi levado diante do go-

vernador Felix, que convocou os judeus a formalizarem a acusação 
que tinham contra ele. Mais uma vez, Paulo pregou um grande ser-
mão, desta vez diante do governador e do tribunal e, novamente, 
deu o seu testemunho, contando sua experiência com Deus.
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Diante de tudo o que Paulo falou, Felix decidiu que não ha-
via razões para Paulo ser considerado um criminoso. Apesar disso, 
resolveu mantê-lo preso até que fosse decidido o que fazer com 
aquele prisioneiro incomum (Atos 24.22,23).

O governador Felix e sua mulher Drusila, que era judia, fica-
ram fascinados com o discurso de Paulo e pediram uma audiên-
cia em particular com ele. Paulo ficou muito entusiasmado com a 
oportunidade, mas o resultado não foi animador. “Dissertando ele 
acerca da justiça, do domínio próprio e do Juízo vindouro, ficou Félix 
amedrontado e disse: Por agora, podes retirar-te, e, quando eu tiver 
vagar, chamar-te-ei” (Atos 24.25).

O governador foi tocado pelo Espírito Santo com a pregação 
de Paulo, tanto a que foi feita em público, como a que ele fez em 
particular, pois o chamava com certa frequência para conversar; no 
entanto, seu interesse também era obter algum dinheiro de Paulo 
pela sua libertação (26). Lemos, também, que ele manteve Paulo na 
prisão, para contentar os judeus (27).

Depois de dois anos, outro governador, chamado Festo, to-
mou o lugar de Felix. Quando descobriu que tinha em suas mãos 
aquele famoso prisioneiro, Festo marcou outro julgamento. Saben-
do que não conseguiria um julgamento justo num tribunal forte-
mente influenciado por judeus de Jerusalém, Paulo, no tribunal, 
apelou para César, o que era um direito de todo cidadão romano 
(Atos 25.11). A isso o governador respondeu: “Apelaste para César? 
Para César irás” (12).

DIANTE DO REI AGRIPA
Enquanto Paulo esperava transporte para Roma, o governa-

dor Festo recebeu a visita do ilustre rei Agripa, acompanhado da 
rainha Berenice. Depois de ouvirem falar sobre Paulo, eles disseram 
a Festo que também gostariam de ouvi-lo (Atos 25.22). Lembre-se 
de que, quando Deus revelou a Ananias os planos que tinha para 
Paulo, disse: “... este é para mim um vaso escolhido, para levar o 
meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de 
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Israel” (Atos 9.15). Esta profecia se cumpriu, quando Paulo encon-
trou o rei Agripa.

Diante de Agripa e Berenice, Paulo fez outro impressionan-
te discurso, contando, mais uma vez, sua conversão na estrada de 
Damasco (Atos 26.4-23). Quando ele estava concluindo o sermão, 
Festo explodiu: “Estás louco, Paulo! As muitas letras te fazem deli-
rar!” (24).

No original grego, “estás louco” quer dizer “você é excêntri-
co”, ou seja, “você está fora do centro”. Realmente, Paulo era excên-
trico. Ele tinha outro centro em sua vida, o qual não era ele mesmo, 
mas o Cristo ressuscitado, que ele havia conhecido na estrada de 
Damasco. Assim como Felix, o governador Festo também foi impac-
tado com as palavras de Paulo.

Quando Paulo se volta para o rei Agripa, que era judeu, e pergun-
ta: “Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas” (27), 
este diz a Paulo: “Por pouco me persuades a me fazer cristão” (28).

Estudiosos da Bíblia não são unânimes a respeito do entendi-
mento destes versículos. Alguns dizem que Agripa não estava sendo 
sincero sobre se tornar cristão, mas, sarcástico. Eu discordo, pois 
estou convencido da sinceridade de Agripa, analisando a resposta 
de Paulo: “Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não 
apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem 
tal qual eu sou, exceto estas cadeias” (29).

Outra razão, pela qual eu acredito que Agripa tenha sido sin-
cero, é o que lemos sobre a reação do rei, da rainha e do gover-
nador ao que Paulo tinha dito: “A essa altura, levantou-se o rei, e 
também o governador e Berenice, bem como os que estavam assen-
tados com eles; havendo-se retirado, falavam uns com os outros, 
dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. 
Então, Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser 
solto, se não tivesse apelado para César” (30-32).

A JORNADA DE PAULO ATÉ ROMA
A viagem de navio que Paulo fez até Roma é uma das histórias 
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mais marcantes da narrativa de Lucas (Atos 27). Paulo demonstrou 
suas qualidades de líder e deu um testemunho impressionante a 
todos que com ele sobreviveram àquela viagem.

Por muitos dias navegaram vagarosamente, devido às con-
dições ameaçadoras do tempo, do que os oficiais romanos foram 
alertados por Paulo, mas não lhe deram ouvidos, até que a tempes-
tade chegou e o navio ficou catorze dias sendo batido de um lado 
para outro, por fortes ventos, com toda a tripulação sem comer, 
com enjoos. Paulo, então, discursou para aqueles companheiros de 
tempestade (Atos 27.21-25), assegurando-lhes que Deus lhe havia 
aparecido e garantido que, apesar da destruição do navio, todos 
que estivessem a bordo seriam salvos.

Esta palavra profética que Paulo recebeu do Senhor foi ple-
namente cumprida e os sobreviventes chegaram à ilha de Malta. 
Para se aquecer, eles fizeram uma fogueira e, quando uma víbora 
venenosa fugiu do fogo e prendeuse na mão de Paulo, os habitantes 
da ilha acharam que ele deveria ser um terrível criminoso, por isso 
Deus estava fazendo justiça com ele. Porém, quando viram Paulo 
sacudir a víbora no fogo e não morrer, começaram a achar que ele 
era um deus.

Quando chegam à Roma, em outro navio, Lucas descreve um 
lindo quadro da comunidade cristã naquela cidade. É emocionante 
ler como se comportaram os cristãos romanos, quando souberam 
da chegada de Paulo, e como ele se sentiu confortado por aquelas 
pessoas ao entrar como prisioneiro em Roma.

Quando é levado às autoridades, Paulo recebe permissão 
para viver numa casa alugada, onde ficou sob custódia, durante dois 
anos, recebendo os líderes religiosos que lá residiam. Convicto de 
sua estratégia de pregar “primeiro aos judeus”, ele lhes anunciava o 
Evangelho e declarava que Jesus era o Cristo. Alguns creram, mas a 
maioria era hostil.

Provavelmente foi nessa casa que Paulo escreveu as chamadas 
Epístolas da Prisão: Gálatas, Efésios, Filipenses e Filemon. As últimas 
cenas que Lucas descreve do amado apóstolo mostram-no pregando 
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o Reino de Deus para todos que o visitavam (Atos 28.30,31). Com 
exceção de alguns detalhes na Carta de Timóteo, é através desta His-
tória da Igreja, contada por Lucas, que temos as últimas informações 
sobre a vida e o ministério de Paulo. Os teólogos acreditam que Pau-
lo foi julgado diante de César, libertado e sustentado pela igreja de 
Roma, para levar seu ministério missionário para a Espanha.

Nero, imperador romano, incendiou Roma e culpou os cristãos 
por isso, iniciando uma terrível perseguição à Igreja, que durou três 
séculos. Os cristãos eram odiados e foram declarados inimigos do go-
verno e do povo de Roma. Dentre os apóstolos, Pedro e Paulo eram 
os mais odiados e, assim, Paulo foi novamente preso. Os estudiosos 
afirmam que ele foi mantido numa prisão em Roma, de onde escre-
veu suas últimas palavras para Timóteo, antes de ser decapitado.

Você já se sente mais familiarizado com este grande apósto-
lo? Ele é o autor dos próximos treze livros que estudaremos. Todos 
nós precisamos de heróis e exemplos de fé em quem nos espelhar. 
Minha oração é que você ame Paulo, assim como eu o amei desde a 
primeira vez que li o Livro de Atos, que acabamos de estudar.

O único Livro Histórico do Novo Testamento termina com a 
chegada de Paulo à capital do Império Romano. É uma pena que 
esta narrativa simplesmente pare, sem um fim conclusivo. Os teólo-
gos acreditam que a perseguição seja a explicação para a repentina 
interrupção deste livro. Observe como nos dois últimos capítulos 
aparece o pronome “nós”. É muito provável que Lucas estivesse 
com Paulo naquela viagem de navio e tenha permanecido com ele 
em Roma. Pode ser ainda que ele tenha sido preso e ficado impos-
sibilitado de terminar este relato fascinante sobre a história da pri-
meira geração da Igreja.

Como eu já observei tudo pode ter sido providencial para que 
a História da Igreja não tenha tido um fim, porque, desde o Dia de 
Pentecostes, nós estamos escrevendo o capítulo de número 29 des-
te livro, sobre a História da Igreja.
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UM BREVE ESTUDO SOBRE A CARTA 
DE PAULO AOS ROMANOS

VISÃO PANORÂMICA DA CARTA DE PAULO AOS ROMANOS
Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo 

apóstolo Paulo, e o primeiro deles é a Carta aos Romanos. As cartas 
de Paulo não foram escritas na mesma ordem em que se encontram 
na Bíblia. Teólogos acreditam que a Carta aos Romanos tenha sido 
escrita no final do seu ministério, quando ele já tinha desenvolvido 
toda a teologia do Evangelho que ele pregou e compartilha conosco 
nesta epístola.

A Carta de Paulo aos Romanos é uma obra-prima teológica. 
Na verdade, o conteúdo desta carta não tem muito a ver com a igre-
ja de Roma, especificamente. Os estudiosos acreditam que Paulo 
dirigiu esta carta aos crentes de Roma, porque a cidade era a capital 
do mundo, naquele tempo.

Ela enfoca e explica, com profundidade, o significado da pa-
lavra “justificado”. A Parábola do Fariseu e do Publicano nos ensi-
na que todo aquele que fizer a oração de arrependimento e fé no 
poder salvador de Jesus Cristo é “justificado” (Lucas 18.9-14). Esta 
é a primeira vez que a palavra ”justificado” é encontrada no Novo 
Testamento. Na Carta aos Romanos, Paulo explica como Deus traba-
lha o maravilhoso milagre da justificação no homem. Esta carta é a 
declaração mais completa da Bíblia sobre justificação.

Ser justificado é mais que ser simplesmente perdoado; signifi-
ca que Deus declara que somos como se não tivéssemos cometido 
pecado antes, e nos tornamos justos. Davi, de maneira profética, in-
troduziu este conceito no Salmo 51, o salmo da confissão e arrepen-
dimento, no qual ele pede que Deus se esqueça de seus pecados.

Leia o Livro de Romanos de uma só vez e tente concentrar o 
argumento lógico e inspirado do livro. Estou pedindo que você faça 
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isso, porque esta carta é, do começo ao fim, uma argumentação. 
Peça que o Espírito Santo o ajude e, com muita concentração, tente 
determinar qual o argumento desta declaração inspirada do Evan-
gelho de Jesus Cristo, que comissionou Seus discípulos para pregar 
a toda criatura, em todas as nações da terra (Marcos 16.15).

Os quatro primeiros capítulos da Carta aos Romanos mostram 
como a justificação se relaciona com o pecador. Ninguém vai se in-
teressar por ser declarado justo, se não for convencido de que é um 
pecador injusto. Depois de dar as más notícias de que somos todos 
pecadores, Paulo anuncia as boas novas do plano de Deus, por meio 
do qual podemos ser justificados.

O PLANO DE JUSTIFICAÇÃO DE DEUS
De acordo com Paulo, graça é a fonte da nossa justificação 

(Romanos 3.24). A cruz de Jesus Cristo é a base da nossa justificação 
e a Sua ressurreição a garantia de que somos justificados (Romanos 
3.25; 4.24,25). Paulo conclui esta argumentação, dizendo: “Sendo, 
pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor 
Jesus Cristo” (Romanos 5.1). Portanto, a fé é o princípio, pelo qual 
podemos aplicar este milagre ao nosso pecado e sermos declarados 
justos por Deus. Mais adiante, Paulo fala que Deus é o Autor da 
nossa justificação (Romanos 8.33).

É bom notar que sempre que o conceito de justificação é en-
sinado na Bíblia surge com ele uma expressão que aparece cerca de 
150 vezes. Esta expressão é “aos olhos de Deus”. Existem duas dimen-
sões na justificação: uma horizontal e outra vertical. Se alguém come-
ter um assassinato, essa pessoa pode ser declarada justa aos olhos de 
Deus, pela fé nEle, pela confissão e arrependimento do seu pecado. 
Entretanto, não será livre da prisão, porque não foi justificada aos 
olhos da sociedade. Essa pessoa recebeu a justificação vertical, mas 
não recebeu a justificação horizontal, que é a dos homens.

Quando acontece um julgamento diante de um juiz, sem 
júri, as pessoas que assistirem ao julgamento poderão achar que 
o réu é uma pessoa maravilhosa; porém, e a Sua a garantia de se o 
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juiz achar que o réu é culpado, ele será condenado; se as pessoas 
acharem que o réu é uma pessoa terrível, mas o juiz achar que é 
inocente, essa pessoa será absolvida. Da mesma forma, temos de 
perceber que o que realmente importa é o que o Juiz de toda a terra 
pensa sobre nossa culpa ou inocência. Aí estão as boas novas: aos 
olhos de Deus, poderemos ser como se nunca tivéssemos pecado.

Os próximos quatro capítulos (Romanos 5-8) mostram como 
a justificação se relaciona com a pessoa que é de fato justificada 
pela fé. Quando Deus nos declara justos, Ele espera que o sejamos, 
de fato, e que nossas atitudes sejam as de uma pessoa justa (I João 
3.7). Nestes capítulos, Paulo trata da luta que enfrenta uma pessoa 
que já foi declarada justificada e se empenha para viver de maneira 
justa, no poder do Espírito Santo.

Nos três capítulos seguintes, Romanos de 9 a 11, Paulo mos-
tra como a justificação se relaciona com todo o mundo e, principal-
mente, com Israel. Estes capítulos são muito importantes, no que 
se refere às profecias bíblicas. Neles, Paulo fala como Israel estará 
envolvido nos acontecimentos em todo o mundo.

A afirmação de Paulo é que Israel é o povo escolhido de Deus, 
o que representa a melhor ilustração que a Bíblia tem a respeito da 
doutrina da eleição, que é o ensino que afirma que Deus escolhe 
os que serão salvos. Ao mesmo tempo, nestes três capítulos, Paulo 
também afirma que os judeus são a melhor ilustração da realidade 
bíblica de que Deus criou o homem com a capacidade de livre esco-
lha. Paulo argumenta que os judeus escolheram não serem escolhi-
dos. Eles rejeitaram Jesus Cristo e a salvação.

Segundo Paulo, quando os judeus rejeitaram o Messias, a 
oportunidade de salvação estendeu-se aos gentios. No entanto, 
quando tiver se cumprido o tempo determinado por Deus, o Mes-
sias rejeitado voltará para o Seu povo escolhido, os judeus, e “todo 
o Israel será salvo” (Romanos 11.26).

Nós temos visto o cumprimento da profecia do Velho Testa-
mento, referente à volta dos judeus da sua dispersão por todo o 
mundo, para restabelecer a nação de Israel. Paulo se une aos pro-
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fetas do Velho Testamento, quando profetiza um retorno espiritual 
dos judeus, um retorno para Deus, que ainda não aconteceu. Nos 
capítulos 9 ao 11, Paulo mostra que, quando eles voltarem espiri-
tualmente para Deus, o plano de justificação para todo o mundo 
será cumprido, através de Israel.

Os cinco últimos capítulos, Romanos de 12 a 16, correspon-
dem a uma aplicação do conteúdo desta carta. Observe que todas 
as cartas de Paulo se dividem em duas partes; uma de ensino e ou-
tra de aplicação.

Os oito primeiros capítulos desta Carta aos Romanos corres-
pondem à declaração do Evangelho que Paulo pregou e deixou es-
crita para a Igreja; os três capítulos seguintes (9 ao 11) são mais 
difíceis de entender, e correspondem a uma declaração teológica e 
profética; os últimos cinco capítulos, por sua vez, são mais fáceis de 
entender, porque tratam da aplicação do Evangelho.
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CAPÍTULO 29

TAL COMO ERA AINDA É HOJE

O primeiro capítulo da Carta de Paulo aos Romanos é como o 
primeiro capítulo do Livro de Gênesis. Os textos bíblicos que falam de 
princípios não estão simplesmente contando como as coisas eram, 
mas mostram algo que Deus quer que entendamos hoje. Quando 
Paulo relaciona a justificação com o pecador, afirmando que todos 
somos pecadores, ele coloca todos sob o julgamento de Deus.

A seguir, ele estabelece uma relação entre Deus e o homem, 
“tal como era, ainda é hoje”. Deus acusa o homem natural de su-
primir a verdade e transformá-la em injustiça (Romanos 1.18). Isto 
quer dizer que os pecadores, deliberadamente, suprimem a verda-
de, porque querem justificar seu estilo de vida injusto e pecamino-
so; eles não querem ver a verdade revelada por Deus, que é a for-
ma como deveriam conduzir suas vidas. Jesus ensinou um princípio, 
em João 7.17, que todo aquele que quiser fazer a vontade de Deus 
saberá qual é essa vontade. O contrário também é verdadeiro; a 
pessoa que não quiser fazer a vontade de Deus, não a conhecerá.

Deus tem outras acusações contra os homens: eles são ingra-
tos, sempre transformam a verdade em mentira; adoram e servem 
a criatura, ao invés do Criador; trocam a ordem natural das coisas 
(homossexualismo); não querem reter o conhecimento de Deus e, 
além de encontrarem prazer no pecado, também têm prazer em 
que os outros pequem.

Paulo passa a apresentar algumas respostas de Deus aos ho-
mens e, por três vezes, usa a expressão “Deus os entregou” (Roma-
nos 1.24,26,28). Ele não quis dizer que Deus desistiu do homem, 
mas que entregou o homem à sua própria vontade. Deus nos criou 
com direito de escolha e não vai mudar este princípio.

Imagine que nossas vidas sejam como um livro. A ideia de es-
crevê-lo é de Deus, mas Ele nos entrega a caneta e diz: “Pode termi-
nar sua história do jeito que você quiser; porém, você vai arcar com 
as consequências”.
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O CARÁTER DO HOMEM – TAL COMO ERA, AINDA É
Paulo apresenta um trágico fim àqueles que decidem termi-

nar a história do seu jeito. Segundo Paulo, quando Deus os entrega 
à sua própria natureza, os homens se tornam vãos em seus próprios 
pensamentos, e seus corações se tornam obscuros. Ele resume o 
quadro, dizendo que os homens ficam cheios de “toda injustiça”. 
Quando Paulo fala em injustiça, descreve o caráter do homem, tal 
como era e ainda é hoje (Romanos 1.29-32). Ele afirma o que Isaías 
falou que “todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas; cada 
um se desviava pelo caminho” (Isaías 53.6a).

O CARÁTER DE DEUS – TAL COMO ERA, AINDA É
Paulo é brilhante em sua argumentação, quando fala do caráter 

humano. Ele vai do caráter do homem ao caráter de Deus, declaran-
do a Sua justiça, a qual revela a Sua ira contra a injustiça (Romanos 
1.18). Em outras palavras, Deus é o padrão absoluto do que é certo; 
Ele exige que Suas criaturas sejam justas e condena a injustiça.

Neste contexto, dois atributos do caráter divino são revelados: 
a justiça e a ira de Deus. Paulo constrói seu argumento, quando expõe 
que a questão não é apenas o nosso caráter, mas também o caráter 
de Deus. Não somos apenas pecadores, mas, pecadores condenados. 
Temos dois problemas que não podemos resolver. As boas novas des-
ta carta são que Deus já resolveu estes dois problemas para nós.

Depois que Isaías deu as más notícias, de que nós andávamos 
nos nossos próprios caminhos, ele pregou as boas novas que “o Se-
nhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós” (Isaías 53.6b). Paulo 
apenas confirmou o que Isaías disse, quando falou sobre o Evangelho.

A ira de Deus pode ser definida como “uma atitude consis-
tente e definitiva de santidade, em relação ao que não é santo” 
ou “uma atitude inquestionável de um Deus amoroso, em relação 
àquilo que está destruindo aqueles que Ele ama”. As Escrituras de-
claram que o amor é a essência de Deus; porém, quando aqueles 
que Ele ama estão em perigo, prestes a serem destruídos pelo peca-
do, nosso Deus amoroso dá vazão à Sua ira. Deus odeia e condena o 
pecado, porque o pecado destrói aqueles que Ele ama.
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CAPÍTULO 30

QUATRO REIS E QUATRO LEIS

Paulo introduz o assunto dos quatro capítulos seguintes com 
estes versículos: “Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com 
Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos en-
trada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes; e nos gloriamos 
na esperança da glória de Deus” (Romanos 5.1,2). Nossa fé na cruz 
de Cristo nos justifica e nos dá paz com Deus; também nos propicia 
o acesso à graça, a qual permite que representemos Cristo neste 
mundo e vivamos uma vida que glorifique a Deus.

QUATRO REIS
Agora que fomos justificados pela fé, que vida devemos ter 

como pessoas que foram declaradas justificadas? Paulo começa a 
responder esta pergunta com um ensino que pode ser intitulado 
“Quatro Reis” (Romanos 5.1221). Poderíamos chamar o primeiro 
rei de “Rei Pecado”. Lemos que o Rei Pecado entrou neste mundo 
e “abundou” ou “se espalhou por todos os homens” (12). Paulo não 
entra numa discussão filosófica sobre como ou porque o pecado en-
trou no mundo. Ele, simplesmente, escreveu que o pecado entrou, 
abundou e reinou.

O segundo é o “Rei Morte”. Este veio imediatamente após o 
Rei Pecado, como Paulo declara, mais tarde: “o salário do pecado é a 
morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, 
nosso Senhor” (Romanos 6.23). O pecado sempre traz consequências 
que nunca são boas; uma delas é, literalmente, a morte. Mesmo que 
represente uma metáfora, o pagamento do pecado é terrível, por-
que, cedo ou tarde, todos acabarão diante de um banquete de con-
sequências. O Rei Morte sempre vem depois do Rei Pecado.

Enquanto os dois primeiros reis são a má notícia, os outros 
dois são as boas novas. De acordo com Paulo, existe um terceiro 
Rei que entrou em sua vida, abundou e reinou; cujo nome é Jesus 
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Cristo. O Rei Jesus conquistou o Rei Pecado, na cruz, e o Rei Morte, 
quando ressuscitou dos mortos.

A seguir, Paulo apresenta o quarto rei, que é o “Rei Você”.
Pela fé, você pode entrar na vida em Cristo e nEle abundar; aque-
les que entram na vida em Cristo e recebem, pela graça, através 
da fé, o dom de justiça “reinarão em vida, através de Jesus Cristo”. 
Em outras palavras, é possível, pela fé em Cristo, reinarmos em vi-
da,através dEle (Romanos 5.17).Jesus Cristo disse: “eu vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância” (João 10.10). O que Paulo 
disse foi que podemos entrar na vida abundante em Cristo.

Estes quatro reis são conquistadores;porém, assim como não 
podemos conviver com um câncer,também não podemos conviver 
com o pecado. Ele nos conquista,enviando o Rei Morte; no entan-
to,quando, pela fé e graça, entramos na vida abundante em Cristo, 
somos vencedores sobre o pecado,e temos vida abundante. Paulo 
concluiu esta reflexão, declarando que “somos mais que vencedo-
res” (Romanos 8.37).

QUATRO LEIS 
A metáfora dos quatro reis inicia o argumento dos próximos 

quatro capítulos desta carta, preparando-nos para conhecer as qua-
tro leis espirituais definidas por Paulo, nos capítulos 7 e 8. Se quiser-
mos aprender a sermos vencedores por Cristo, temos que aprender 
as quatro leis espirituais.

A primeira é “A Lei de Deus” (Romanos 7.1-6). A Lei de Deus é 
a Sua Palavra (Salmo 1.1,2). A Palavra de Deus é um grande milagre 
e a fé vem por ouvi-la; ela é a semente incorruptível, que gera vida 
espiritual em nós (Romanos10.17; I Pedro 1.23).

A Lei de Deus traz à tona a segunda lei espiritual: “A Lei do Pe-
cado e da Morte”. Esta segunda lei refere-se à inquestionável e ab-
soluta afirmação de que o pecado sempre traz consequências (Ro-
manos7.7-25). De acordo com Tiago,a Palavra de Deus é como um 
espelho(Tiago 1.23), cuja função é mostrar nossas imperfeições, para 
que as possamos corrigir, antes de sair em público. De certa forma, a 
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Palavra de Deus mostra o pecado em nossas vidas, para que o vença-
mos,antes de interagirmos com outras pessoas. Às vezes, não é agra-
dável encarar o espelho. Quantos de nós já nos livramos dos espelhos 
de nossa casa para não vermos o que temos de consertar?

Semelhantemente aos quatro reis, as duas primeiras leis es-
pirituais anunciam más notícias, enquanto as duas seguintes trans-
mitem as boas novas. Paulo chama a terceira lei espiritual de “A Lei 
do Espírito e da Vida em Cristo” (Romanos 8.1-4), a qual é capaz de 
nos libertar da “Lei do Pecado e da Morte”.

Assim como a lei da aerodinâmica supera a lei da gravidade, 
permitindo que um imenso avião voe, a “Lei do Espírito da Vida em 
Cristo” é a lei da “aerodinâmica espiritual”, que nos possibilita estar 
acima da “Lei do Pecado e da Morte”.

Se isto é verdade, por que tantos gastam tempo, como se esti-
vessem pilotando aviões equipados com super motores, que nunca 
levantam voo? Mesmo depois de receber o Espírito Santo, por que 
não voamos alto e não superamos a “Lei do Pecado e da Morte”?

A resposta para esta pergunta nos leva à quarta lei espiritual: 
a “Lei da Disposição Mental”. Paulo escreveu: “Porque os que se in-
clinam para a carne cogitam das coisas da carne; mas os que se in-
clinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque a inclinação da 
carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz” (Romanos 
8.5,6). Se não conseguimos superar a “Lei do Pecado e da Morte” é 
porque temos nossas mentes inclinadas para a carne.

Um dos ensinamentos mais profundos de Jesus pode ser chama-
do de “A Lei da Disposição Mental”. Ele ensinou que a maneira como 
enxergamos a vida vai determinar se ela é cheia de alegria ou de tris-
teza (Mateus 6.22,23). Os líderes espirituais, atletas, diplomatas e ho-
mens de negócios sabem a importância dessa predisposição mental.

Medite sobre estas quatro leis espirituais e, depois, pergunte 
a si próprio qual é a sua predisposição mental. A “Lei da disposição 
mental” pode determinar qual a lei que governa sua vida: se a “Lei 
do Espírito da Vida em Cristo” ou a “Lei do Pecado e da Morte”.
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CAPÍTULO 31

TODAS AS COISAS

“Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do 
conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão 
inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do 
Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a 
ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele, e por ele, e para 
ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém!” 
(Romanos 11.33-36).

Com esta doxologia, Paulo encerrou a parte de ensino da sua 
obra-prima teológica. Nela, Paulo declara que Deus é a Fonte e o 
Poder de todas as coisas, que Sua glória é o propósito de todas as 
coisas. Paulo usa a expressão “todas as coisas” com ênfase, frequen-
temente (Romanos 8.28; II Coríntios 9.8). A que exatamente Paulo 
se referiu, quando escreveu “todas as coisas” nesta doxologia?

Eu sugeri que você dividisse os 16 capítulos desta carta em 
quatro partes, para identificar qual foi a argumentação usada por 
Paulo. Agora, eu quero que você esqueça tudo sobre capítulos e 
versículos e procure entender o argumento que Paulo utilizou nesta 
carta. Os números de capítulos e versículos foram inseridos nas Es-
crituras somente no século XII; antes disso não havia essa divisão, 
que, às vezes, nos desviam da lógica do texto bíblico.

Quando Paulo termina de falar sobre as quatro leis espirituais 
(Romanos 8.17), ele aborda a expressão “todas as coisas” dessa do-
xologia e apresenta uma visão geral de como Deus nos traz para a 
salvação, destacando a Sua soberania nesse processo: “Porquanto 
aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primo-
gênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também 
chamou, e aos que chamou, a esses também justificou; e aos que 
justificou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses 
também glorificou (Romanos 8.29,30).
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Esta passagem apresenta outra doxologia. O apóstolo decla-
ra que Deus está naqueles que O receberam; que Deus está com 
aqueles que andam em obediência e que Deus é para aqueles que 
são chamados de acordo com o Seu plano. Quando Deus está em 
nós, nada pode ser contra nós, nem pode nos separar do Seu amor.

Mantenha estes pensamentos inspiradores com você, en-
quanto estuda o capítulo 9, onde o apóstolo ampliou o sentido de 
uma das palavras usadas na citação acima. Esta palavra é “predesti-
nou”. Quando Paulo definiu o conceito do que chamamos “eleição”, 
fez desse capítulo um dos mais difíceis, mas, também, um dos mais 
importantes textos da Bíblia.

Paulo ilustra este conceito com a figura dos gêmeos Esaú e 
Jacó, no ventre de sua mãe. Nenhuma das crianças tinha pratica-
do bem ou mal; no entanto, Deus disse: “O mais velho será servo 
do mais moço... Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú” (Romanos 
9.11-13). Deus já tinha um plano para os gêmeos, mesmo antes de 
eles nascerem.

Um dos meus teólogos preferidos sugeriu que este ensino 
fosse mantido como um segredo de família, entre os crentes. Não 
podemos esperar que as pessoas que ainda não tenham recebido o 
dom da salvação e o Espírito Santo entendam este ensinamento. É 
difícil até para muitos crentes entenderem, porque dá a impressão 
de que Deus é injusto. Geralmente, a primeira reação dos crentes, 
quando se deparam com este ensino nas Escrituras, é não acreditar 
que seja verdade. A resposta do apóstolo a este pensamento é um 
desafio a que leiamos o Velho Testamento. Uma vez ouvi uma frase 
de alguém que dizia: “Que estranho Deus escolher os judeus”.

Para muitos, toda a história do Velho Testamento é uma ilustra-
ção do ensinamento sobre eleição. Dentre todas as nações da História 
Antiga, Deus escolheu Israel. Como já destaquei antes, os capítulos, 9, 
10 e 11 também ilustram o oposto da eleição, porque Israel escolheu 
não ser escolhido e, até hoje, permanece nessa escolha.

Através de Isaías, Deus exorta que não devemos tentar com-
preender os pensamentos de Deus, nem os Seus caminhos. Ele avi-
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sou que a maneira de pensar e de agir de Deus é diferente da nossa, 
assim como o céu está distante da terra (Isaías 55.8,9).

Paulo nos desafia com algumas perguntas: “Quem és tu, ó 
homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto per-
guntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro 
direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para 
honra e outro, para desonra?” (Romanos 9.20,21). Paulo também 
explica que a eleição não é a questão principal; se somos escolhidos 
para salvação, a questão é que somos salvos pela graça e não por 
algo que tenhamos feito, como resultado do nosso próprio esforço 
(Romanos 9.11).

A doxologia, com a qual iniciei este capítulo, que Paulo usou 
para encerrar a parte doutrinária desta obra-prima teológica, é a 
única maneira com que podemos responder a tudo o que Paulo 
compartilhou conosco, inclusive o ensino sobre eleição. Nesta do-
xologia, Paulo lembra que quando Deus decidiu como faria todas 
as coisas, não precisou que nenhum de nós fosse Seu conselheiro, 
porque, conforme Paulo declara, Deus é a Fonte, o Poder e o propó-
sito de todas as coisas.
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CAPÍTULO 32

E DAÍ?

Mantenha esta doxologia em mente, enquanto estudamos o 
capítulo 12. Sempre que Paulo usa a palavra “pois” devemos querer 
saber porque ele a usou. Este foi um sábio conselho que recebi há 
mais de cinquenta anos e tem servido para que eu acompanhe a 
lógica dos textos do apóstolo Paulo, já que é geralmente assim que 
ele inicia a seção prática de suas cartas. Quando ele começa a apli-
car as verdades que ensinou, usa a palavra “pois”, para nos remeter 
ao início da sua argumentação (Romanos 1.17).

“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que 
apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a 
Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este 
século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus” (Romanos 12.1,2).

Algumas pessoas resistem a Deus, por imaginar que a vonta-
de dEle possa levá-las a lugares ruins e inimagináveis. Paulo, porém, 
descreve a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita (2). 
Como podemos saber qual é a vontade de Deus para nossa vida? 
Paulo apresenta cinco passos para que possamos conhecê-la.

Primeiro: coloque Deus no centro da sua vida. Como Ele é a fon-
te de todas as coisas, o Seu poder e propósito estão por trás de tudo.

Segundo: seja comprometido com Deus. Devemos submeter 
nossa vontade à vontade dEle. Lembre-se do princípio que Jesus 
ensinou que, “se alguém quiser fazer a vontade dEle, conhecerá a 
respeito da doutrina...” (João 7.17). Isto quer dizer que, se a pessoa 
quer fazer a vontade de Deus, vai conhecê-la.

Terceiro: esta é uma atitude passiva. Paulo diz para sermos 
convertidos por Deus “... transformai-vos pela renovação da vossa 
mente” (Romanos 12.2). A sua participação em seu nascimento físi-
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co foi passiva. O mesmo podemos dizer em relação ao novo nasci-
mento. Quando nossas mentes são renovadas, nossa participação é 
passiva e a de Deus, ativa (II Coríntios 3.18; 5.17,18). Com relação à 
“renovação da nossa mente”, temos a oportunidade de comprovar 
que o plano de Deus para nós é bom, satisfaz todas as Suas exigên-
cias e nos leva à maturidade espiritual.

A seguir, temos o quarto passo: “E não vos conformeis este 
século” (Romanos 12.2). Em outras palavras: “não seja como todo 
mundo. Não deixe que o mundo o pressione a tomar a sua forma”. 
Se isto acontecer, você estará sujeitando a vontade de Deus à sua 
própria vontade. Se você se moldar a Jesus Cristo, fica inconforma-
do com o mundo, porque seus valores não se encaixam com os das 
pessoas do mundo.

Finalmente, o quinto passo é confirmado em Cristo. De acor-
do com Paulo, devemos perceber que o Espírito Santo trabalha, 
através do Seu povo, dando dons espirituais, que confirmam nossa 
vida em Cristo e nos preparam para o ministério que Deus tem pre-
parado para nós. Quando descobrimos os dons, com os quais Deus 
nos capacitou, e nos entregamos a Ele, exercitando esses dons, so-
mos levados à vontade de Deus e ao propósito da nossa salvação 
(Efésios 2.10).

SEJA VERDADEIRO!
Paulo continua fazendo a aplicação do seu ensino, exortando 

a que pratiquemos todas as verdades ministradas nesta carta na 
igreja local, da qual fazemos parte. “O amor seja sem hipocrisia” 
(Romanos 12.9). Esta tradução da Bíblia usa a expressão “sem hi-
pocrisia”, enquanto em outra lemos: “O amor deve ser sincero” e, 
ainda, “o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao 
bem”. Paulo convocou a igreja a ser realmente pura e santa.

A igreja tem que ser também humilde: “em lugar de serdes 
orgulhosos, condescendei com o que é humilde; não sejais sábios 
aos vossos próprios olhos” (16). A humildade é uma virtude espiri-
tual muito valorizada entre os apóstolos. A seguir, Paulo descreve a 
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unidade que deve ser baseada no fato de que todos somos um em 
Cristo e membros do Seu corpo.

Quando Paulo escreveu “amai-vos cordialmente uns aos ou-
tros com amor fraternal” (10), referia-se ao sentimento descrito em 
I Coríntios 13.4-7. Esta aplicação que Paulo fez sobre o amor é mui-
to importante e aparece em todas as suas cartas.

A seguir, Paulo convoca todos para a solidariedade: “... com-
partilhai as necessidades dos santos” (13). Paulo lista a hospitali-
dade como um dos dons espirituais. No grego, o termo usado para 
hospitaleiro tem uma ideia mais ampla que simplesmente hospe-
dar; Paulo ensinou que devemos ser mais que hospitaleiros; o sen-
tido literal é “perseguir” os outros com amor. A respeito da con-
tribuição, Paulo é enfático em ensinar que ela deve ser usada na 
propagação do Evangelho e na necessidade dos crentes.

Paulo convoca a igreja a trabalhar com zelo. A atividade não 
pode ser trocada por produtividade; por isso, ele escreve: “No 
zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de espírito, servindo ao 
Senhor” (11). Às vezes, nos envolvemos em muitas atividades e 
acabamos controlados pela chamada “tirania do urgente”. Não se-
paramos tempo para focalizar nossas prioridades, com o temor de 
Deus. Paulo sabia quais eram suas prioridades. Em Filipenses 3.13, 
ele escreveu: “... mas uma coisa faço...”. Observe como os servos de 
Deus, sobre os quais lemos na Bíblia, são unânimes com Paulo na 
disciplina de enfocar suas prioridades. Davi escreveu no Salmo 27.4: 
“Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei”. O que Davi e Paulo priori-
zaram foi o relacionamento deles com Deus e o desejo de viver se-
gundo Sua vontade, todo o tempo. Jesus Cristo é o maior exemplo 
no que se refere a enfocar prioridades. Paulo continua exortando 
aqueles que creem na verdade maravilhosa do Evangelho a terem 
uma motivação verdadeira, através de uma vida de testemunho, 
oração e fé (Romanos 12.12-21). Procure observar e aplicar toda 
esta obra-prima teológica, que foi ensinada na Carta aos Romanos, 
em seu dia a dia.
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CRENTES CIDADÃOS
Embora haja momentos em que tenhamos que praticar a deso-

bediência civil, quando as autoridades e as leis contrariam os ensina-
mentos de Deus, conforme aprendemos no Livro de Atos, no capítulo 
13 desta carta, Paulo ensina como aplicar o Evangelho da justificação 
pela fé como cidadãos. Neste capítulo, Paulo escreveu três vezes que 
as autoridades são “ministros de Deus”: “pois é ministro de Deus, vin-
gador, para castigar o que pratica o mal” (Romanos 13.4).

Paulo não estava falando de autoridades cristãs, mas de sol-
dados romanos. Ao dizer que as autoridades são “ministros de 
Deus”, ele ensina que elas são estrategicamente colocadas e orde-
nadas, como ministros do Evangelho, para aplicarem a Lei de Deus. 
O ensino é: se você quer ficar bem com as autoridades, obedeça à 
lei. Se, porém, você roubar ou cometer homicídio, e a espada for 
usada contra você, as autoridades estarão sendo ministros de Deus 
na sua vida.

O conceito de lei e ordem tem suas origens em Deus. Por isso, 
a fonte da autoridade daqueles que aplicam a lei está em Deus. Po-
rém, quando um governo é corrupto e decadente, e suas leis são 
contrárias à Lei de Deus, a desobediência civil encontra respaldo 
bíblico (Atos 5.29).

DISPUTAS ENTRE DISCÍPULOS
No capítulo 14, Paulo faz uma aplicação do seu ensino, enfo-

cando os desentendimentos entre os discípulos da igreja em Roma. 
Paulo ainda não tinha visitado aqueles discípulos, mas os conhecia 
através de companheiros de ministério, que tinham passado por lá, 
ou que eram residentes em Roma. Ele sabia das disputas que havia 
entre eles.

O primeiro Concílio da Igreja foi convocado para resolver 
esta questão: discípulos gentios não queriam viver como judeus, 
enquanto que discípulos judeus queriam continuar vivendo como 
judeus ortodoxos (Atos 15). O Concílio determinou que os discípu-
los gentios não tinham que ser judeus e os discípulos judeus pode-
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riam manter suas tradições judaicas, uma vez que os dois grupos 
seguiam a Cristo. Apesar da questão ter sido oficialmente resolvida, 
continuaram a existir sérias diferenças, principalmente algumas re-
ferentes à alimentação e à celebração dos feriados santos judaicos.

Alguns judeus cristãos continuaram a celebrar o “Sabbath” (o 
sétimo dia), como o dia que deveria ser separado para Deus, para 
adoração, descanso e renovação. Para comemorar a ressurreição 
de Jesus, os apóstolos, que eram todos judeus, mudaram o dia de 
adoração para o primeiro dia da semana. Os gentios convertidos 
não viram razão para separar o sábado para adoração.

Paulo aconselhou os cristãos romanos a resolverem esta dis-
puta com a seguinte orientação: “Um faz diferença entre dia e dia; 
outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem defi-
nida em sua própria mente” (Romanos 14.5). Além da questão do 
“Sabbath”, alguns crentes consideravam o primeiro dia da semana 
como o “Dia do Senhor”, enquanto outros consideravam todos os 
dias da semana como o Dia do Senhor.

O que a expressão “opinião bem definida” significa nesta 
questão? Primeiro, Paulo diz que devemos ter opinião bem defini-
da, referindo-se à consciência. Dizem que “a consciência é uma voz 
baixa, que nos faz sentir mais baixos que ela”. No geral, a consciên-
cia é a resposta do treinamento que recebemos durante anos a fio 
dos nossos pais ou tutores.

Paulo não define a consciência como um guia seguro e con-
fiável, mas aconselha que ouçamos nossa consciência, quando ela 
nos diz que algo está errado. Ele confirma a resolução do primeiro 
Concílio da Igreja, que estabeleceu que os judeus cristãos deveriam 
respeitar as tradições referentes à comida e feriados religiosos, e 
que os discípulos gentios não deveriam ser forçados a se tornarem 
judeus e praticantes de tais coisas.

Paulo foi além, quando escreveu “cada um tenha opinião bem 
definida em sua própria mente”. Ter opinião bem definida ou con-
vicção não é uma questão de, simplesmente, agir conforme aquilo 
que nossos pais nos ensinaram. A convicção é resultado do trabalho 
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do Espírito Santo em nossas vidas. Ele não convence todas as pes-
soas da mesma maneira.

Paulo foi mais adiante, ensinando que devemos, sempre, 
decidir essas questões com base na consideração pelo irmão, que 
pensa diferente (Romanos 14.10-23), porque temos uma responsa-
bilidade para com ele.

Paulo definiu bem este princípio nos capítulos 8 ao 10 de I Co-
ríntios. Tanto aos romanos como aos coríntios Paulo esclareceu que 
a questão não consiste no que é certo ou errado, mas no quanto 
você ama seu irmão. Nossas atitudes não devem levar nosso irmão 
a tropeçar. Devemos fazer tudo para edificação e crescimento uns 
dos outros. Por último, Paulo ensinou a resolver essas disputas com 
base no amor, descrito em I Coríntios 13, o capítulo do amor.

O CORAÇÃO MISSIONÁRIO DE PAULO
No capítulo 15, o apóstolo revela um pouco mais dele. Paulo 

tinha todo o mundo no seu coração. No Livro de Atos, vimos que 
ele tinha como principal objetivo chegar em Roma; agora, escreven-
do aos romanos, ele manifesta o desejo de ir à Espanha (Romanos 
15.24). Sua visão se estendia além de Roma; ele desejava chegar a 
esta cidade, porque contava com a ajuda dos crentes romanos para 
pregar o Evangelho na Espanha.

APLICAÇÃO PESSOAL
Devemos conservar o desafio que o apóstolo Paulo faz ao 

mundo inteiro de maneira tão completa como nesta carta. Con-
cluindo nosso estudo sobre a Carta aos Romanos, o desafio que te-
mos diante de nós é aplicar os seus ensinos em nossa própria vida. 
É importante que tenhamos paz com Deus, através da fé em Jesus 
Cristo, no que Ele fez por nós na cruz. Que tenhamos acesso à gra-
ça, pela fé, para vivermos justificados por Deus e glorificá-Lo. Que 
reinemos, pela fé, com nosso Rei Jesus. Que tenhamos disposição 
mental para a “Lei do Espírito e da Vida em Cristo”, que nos liberta 
da “Lei do Pecado e da Morte”.



192

CURSO BÍBLICO INTERNACIONAL ENCONTRO COM A PALAVRA

Vamos aplicar a verdade desta carta em nossa igreja, junto 
aos nossos irmãos, como cidadãos, e no relacionamento com as au-
toridades. Por último, como fez o amado apóstolo, vamos aplicar a 
verdade profunda desta obra-prima teológica àqueles que nunca 
ouviram este Evangelho glorioso. Como Paulo, somos devedores 
para com todos ao nosso redor, e devemos estar sempre prontos 
para pregarmos e compartilharmos com ousadia as boas novas de 
Cristo, porque “é o poder de Deus para salvação de todo aquele que 
crê” (Romanos 1.16).

NOTA:
Devido à importância de alguns livros do Novo Testamen-

to, haverá ainda um estudo, versículo por versículo, referente ao 
Evangelho de João (Livros 10 e 11), I Coríntios (Livro 8), Romanos 
(Livro 12) e um comentário abrangente do Sermão do Monte, 
constante nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus (Livro 13).
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EXERCÍCIOS

1) “Atos” é considerado o único livro histórico do Novo Testamento. 
O que ele registra?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2) Qual é a ordem para a Grande Comissão, desde os Evangelhos? 
Por quem é formada?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3) Quando deu-se o início da Igreja?
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4) Explique, com suas palavras, o que é “koynonia”:
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5) Quais “impressões digitais” evidenciam que uma igreja é a conti-
nuidade da Igreja do Livro de Atos?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6) A Igreja primitiva vivia em comunidade e crescia muito. Sendo 
assim, os apóstolos não conseguiam, sozinhos, dar conta da lo-
gística, da oração e da ministração da Palavra. Qual foi a decisão 
tomada para resolver tal impasse? Que resultados esta atitude 
trouxe para o Corpo de Cristo? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7) No início, a Igreja foi muito perseguida e por conta disso, o mar-
tírio foi algo muito presente. Como você compreende a frase “O 
sangue dos mártires é a semente que faz a Igreja crescer”?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8) Considerando o exemplo de Estevão quando ele pregou diante do 
Sinédrio, o que significa “pregar”?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

9) Estevão morreu pedindo a Deus o perdão para aqueles que es-
tavam tirando sua vida. Você tem esta graça que ele teve? O que 
lhe falta para alcançá-la?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

10) Observando as experiências de Filipe com o etíope e de Pedro 
com o Centurião Cornélio, como você definiria a ordem: “fazei 
discípulos”?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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11) Peça a Deus para que te conduza a um “etíope” ou a um “centurião”.  
Quando o Espírito Santo te conduzir, não temas, somente fale do 
amor de Deus através de Jesus. Ele te ensinará o que hás de falar!

12) Leia Romanos 5:1,2 e responda:
• Como somos justificados?

________________________________________________________________

• O que esta justificação nos garante?
________________________________________________________________

• No que nos gloriamos?
________________________________________________________________

13) Para conhecer qual é a vontade de Deus para nossa vida, Paulo nos 
apresenta cinco passos. Resuma e escreva-os no espaço abaixo:

Primeiro Passo: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
Segundo Passo: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
Terceiro Passo:
________________________________________________________________

________________________________________________________________
Quarto Passo: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
Quinto Passo: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

Obs.: Este exercício não deverá ser enviado.
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



C.B.I. ENCONTRO COM A PALAVRA - QUESTIONÁRIO DO LIVRO 5
ESTUDO PANORÂMICO DO NOVO TESTAMENTO: 

(Mateus a Romanos)

Aluno(a):__________________________________________
Rua:_____________________________________Nº.______
Bairro:_______________________Fone:________________
Cep:____________Cidade:_____________________UF:___
E-mail:____________________________________________
Nasc:___/___/____Sexo: ( )M ( )F Est. Civil:_______________

PARA REEDUCANDOS: 
Unid. Prisional:__________________________________ Cx. Postal:____
Matrícula:____________________ Raio:______________ Cela:________

Leia com atenção o livro e responda o questionário. Em cada questão, 
apenas uma das três alternativas está correta e deverá ser assinalada. Ao 
recebermos este questionário respondido, lhe enviaremos o próximo li-
vro, na medida em que o Estudo pelo rádio e site (www.desfrutedeus.
com) for avançando.

QUESTIONÁRIO

01. Encontramos nos Evangelhos pessoas como André, irmão de Simão 
Pedro, que exclamou:

a) (    )  “Achamos o Messias!”
b) (    )  “Eu sei que o meu Redentor vive!”
c) (    )  “Eu sei em quem tenho crido!”

02. Quando Jesus ensinou as bem-aventuranças, Ele desafiou seus discí-
pulos a olharem para dentro de si mesmos e descobrirem:

a) (    )  Quais eram as motivações que impulsionavam suas vidas 
b) (    )  Seus pecados ocultos
c) (    )  Seus verdadeiros propósitos com relação ao Reino

03. Alguns detalhes da profecia de Isaías 53 e do Salmo 22 foram inte-
gralmente cumpridos quando Jesus:

a) (    )  Foi crucificado
b) (    )  Foi ressuscitado
c) (    )  Subiu ao céu
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04. O Velho e o Novo Testamentos afirmam que Jesus irá dividir nova-
mente a história com:

a) (    )  Uma profecia
b) (    )  A evangelização do mundo
c) (    )  O milagre da sua Segunda Vinda

05. As parábolas de Jesus eram comuns:
a) (    )  Ao povo daqueles dias
b) (    )  Aos judeus
c) (    )  Aos gentios

06. O último capítulo de João é como:
a) (    )  Uma cordilheira com três montes
b) (    )  Uma sinfonia de três movimentos
c) (    )  Um cordão de três dobras

07. O Livro de Atos é o único livro:
a) (    )  Cristão do Novo Testamento
b) (    )  Histórico do Novo Testamento
c) (    )  Evangélico do Novo Testamento

08. Filipe perguntou ao etíope:
a) (    )  “Você é cristão?”
b) (    )  “Compreendes o que vens lendo?”
c) (    )  “Você está vindo de onde?”

09. De acordo com Lucas, a disseminação do Evangelho passou por cir-
cunstâncias muito:

a) (    )  Tristes
b) (    )  Constrangedoras
c) (    )  Importantes

10. O conceito de lei e ordem tem suas origens:
a) (    )  Na Bíblia
b) (    )  Em Deus
c) (    )  No Velho Testamento

Enviar para:
ENCONTRO COM A PALAVRA

Caixa Postal 2011
89201-970 - Joinville-SC

Obs.: Você também pode digitalizar e enviar pelo e-mail: 
encontrocomapalavra@desfrutedeus.com
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