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Provérbios 1 

“1 Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de 
Israel: 

2 Para se conhecer a sabedoria e a instrução; 
para se entenderem as palavras de inteligência; 

3 para se instruir em sábio procedimento, em 
retidão, justiça e equidade; 

4 para se dar aos simples prudência, e aos jovens 
conhecimento e bom siso. 

5 Ouça também, o sábio e cresça em ciência, e o 
entendido adquira habilidade, 

6 para entender provérbios e parábolas, as 
palavras dos sábios, e seus enigmas. 

7 O temor do Senhor é o princípio do 

conhecimento; mas os insensatos desprezam a 
sabedoria e a instrução. 

8 Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não 
deixes o ensino de tua mãe. 

9 Porque eles serão uma grinalda de graça para 
a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. 

10 Filho meu, se os pecadores te quiserem 
seduzir, não consintas. 
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11 Se disserem: Vem conosco; embosquemo-nos 
para derramar sangue; espreitemos sem razão o 

inocente; 

12 traguemo-los vivos, como o Seol, e inteiros 
como os que descem à cova; 

13 acharemos toda sorte de bens preciosos; 

encheremos as nossas casas de despojos; 

14 lançarás a tua sorte entre nós; teremos todos 
uma só bolsa; 

15 filho meu, não andes no caminho com eles; 
guarda da sua vereda o teu pé, 

16 porque os seus pés correm para o mal, e eles 
se apressam a derramar sangue. 

17 Pois debalde se estende a rede à vista de 
qualquer ave. 

18 Mas estes se põem em emboscadas contra o 
seu próprio sangue, e as suas próprias vidas 

espreitam. 

19 Tais são as veredas de todo aquele que se 
entrega à cobiça; ela tira a vida dos que a 

possuem. 

20 A suprema sabedoria altissonantemente 
clama nas ruas; nas praças levanta a sua voz. 
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21 Do alto dos muros clama; às entradas das 
portas e na cidade profere as suas palavras: 

22 Até quando, ó estúpidos, amareis a 
estupidez? e até quando se deleitarão no 

escárnio os escarnecedores, e odiarão os 
insensatos o conhecimento? 

23 Convertei-vos pela minha repreensão; eis 
que derramarei sobre vós o meu espírito e vos 

farei saber as minhas palavras. 

24 Mas, porque clamei, e vós recusastes; porque 
estendi a minha mão, e não houve quem desse 
atenção; 

25 antes desprezastes todo o meu conselho, e 
não fizestes caso da minha repreensão; 

26 também eu me rirei no dia da vossa 
calamidade; zombarei, quando sobrevier o 

vosso terror, 

27 quando o terror vos sobrevier como 

tempestade, e a vossa calamidade passar como 
redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto 

e angústia. 

28 Então a mim clamarão, mas eu não 
responderei; diligentemente me buscarão, mas 

não me acharão. 
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29 Porquanto aborreceram o conhecimento, e 
não preferiram o temor do Senhor; 

30 não quiseram o meu conselho e desprezaram 
toda a minha repreensão; 

31 portanto comerão do fruto do seu caminho e 
se fartarão dos seus próprios conselhos. 

32 Porque o desvio dos néscios os matará, e a 

prosperidade dos loucos os destruirá. 

33 Mas o que me der ouvidos habitará em 
segurança, e estará tranquilo, sem receio do 
mal.” 

Somente pela escrita deste único capítulo de 
Provérbios podemos inferir que Salomão era de 
fato um eleito de Deus, porque qualquer que não 

tivesse um conhecimento pessoal do Senhor, 

não poderia jamais ter escrito tais palavras, nas 

quais nós vemos a inspiração do Espírito, no 
proferimento de verdades celestiais e divinas. 

Certamente, ao escrever o livro de Provérbios, 
ainda não havia experimentado a apostasia 

referida no livro de Reis, e cujas consequências 

podemos ver refletida na escrita do livro de 

Eclesiastes, também de sua autoria, o qual 
certamente escreveu na sua velhice. 

Os seis primeiros versos deste primeiro capítulo 
de Provérbios discorrem sobre o propósito geral 
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da escrita deste livro que podemos resumir em 

poucas palavras como sendo o de “instruir em 

sábio procedimento, em retidão, justiça e 

equidade” usando as próprias palavras de 
Salomão no verso 3. 

Nos versos 7 a 9  há uma exortação a que se tenha 
o temor do Senhor, e que isto se reflita na 
obediência à instrução dos pais. 

Dos versos 10 a 19 são dadas exortações quanto a 
se evitar más companhias. 

Finalmente, dos versos 20 a 33, são citados 
exemplos da ruína que sobrevém àqueles que 

desprezam a sabedoria divina; sendo digna de 

destaque a citação dos versos 23 a 26, nos quais 
há um rogo de Deus para que os pecadores se 

convertam segundo a Sua repreensão divina, 

porque lhes daria entendimento da Sua Palavra 

pelo derramar do Seu Espírito. E a falta de 
atendimento a tal convite, que Deus faz 

graciosamente pelo estender da Sua mão, e o 

desprezo a todo o conselho divino, fazendo-se 

caso da Sua repreensão, fará com que se perca o 
favor do Senhor, que se transformará em juízo 

contra tal rebeldia. 

Nós não nos alongaremos no comentário de 
cada citação proverbial, porque são 

autoexplicativas em sua grande maioria, de 

forma que a leitura direta do próprio texto 

bíblico dar-nos-á o conhecimento dos 
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procedimentos que nos são recomendados, 

para que sejamos aprovados por Deus, e para 

que sustentemos um  bom testemunho diante 

de todos os homens. 
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Provérbios 2 

 
“1 Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e 

entesourares contigo os meus mandamentos, 

2 para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e 
para inclinares o teu coração ao entendimento; 

3 sim, se clamares por discernimento, e por 
entendimento alçares a tua voz; 

4 se o buscares como a prata e o procurares 

como a tesouros escondidos; 

5 então entenderás o temor do Senhor, e 
acharás o conhecimento de Deus. 

6 Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca 
procedem o conhecimento e o entendimento; 

7 ele reserva a verdadeira sabedoria para os 
retos; e escudo para os que caminham em 

integridade, 

8 guardando-lhes as veredas da justiça, e 
preservando o caminho dos seus santos. 

9 Então entenderás a retidão, a justiça, a 
equidade, e todas as boas veredas. 

10 Pois a sabedoria entrará no teu coração, e o 
conhecimento será aprazível à tua alma; 
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11 o bom siso te protegerá, e o discernimento te 
guardará; 

12 para te livrar do mau caminho, e do homem 
que diz coisas perversas; 

13 dos que deixam as veredas da retidão, para 
andarem pelos caminhos das trevas; 

14 que se alegram de fazer o mal, e se deleitam 
nas perversidades dos maus; 

15 dos que são tortuosos nas suas veredas; e 
iníquos nas suas carreiras; 

16 e para te livrar da mulher estranha, da 
estrangeira que lisonjeia com suas palavras; 

17 a qual abandona o companheiro da sua 
mocidade e se esquece do concerto do seu Deus; 

18 pois a sua casa se inclina para a morte, e as 
suas veredas para as sombras.  

19 Nenhum dos que se dirigirem a ela, tornarão 
a sair, nem retomará as veredas da vida. 

20 Assim andarás pelo caminho dos bons, e 
guardarás as veredas dos justos. 

21 Porque os retos habitarão a terra, e os 
íntegros permanecerão nela. 
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22 Mas os ímpios serão exterminados da terra, e 
dela os aleivosos serão desarraigados.” 

Tão verdadeiras são estas palavras de Salomão 
neste capítulo, que se aplicaram à Sua própria 

vida, no final dos seus dias, porque ao se desviar 

da presença do Senhor, veio sobre ele tudo o que 

ele afirma, porque não somente se deixou 
conduzir pelos caminhos dos perversos vindo 

até mesmo a idolatrar, como também se deixou 

enredar por várias mulheres, que corromperam 

o seu coração. 

Tivesse ele dado atenção, permanentemente ao 
que escrevera debaixo da inspiração do Espírito, 

jamais teria se desviado dos caminhos de Deus. 

Por isso o alerta que é dirigido a todos os crentes 
pelo apóstolo Paulo, deve receber a devida 

atenção e todo empenho deles em diligência, 
para que nunca venham a cair da presença do 

Senhor. 

“Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe não 

caia.” (I Cor 10.12) 

Não basta conhecer a Palavra da verdade, 
porque é necessário praticá-la continuamente, 

todos os dias da nossa vida. Caso contrário, 
cairemos, ainda que não seja para uma queda 

definitiva e fatal que signifique a perda da nossa 

salvação, se somos de fato eleitos de Deus, tal 

como era Salomão. 
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Somente o conhecimento das coisas relativas ao 
reino de Deus não será suficiente para nos 

preservar no dia mau. É necessário orar e vigiar 

em todo o tempo. É necessário confiar no 
próprio Deus para ser livrado das muitas 

tentações que há no mundo, e que são 

disparadas em grande número por parte dos 
principados e potestades das trevas, 

especialmente contra os crentes fiéis, com 

vistas a paralisar as suas ações que trazem 

prejuízo aos planos do diabo.  

A verdadeira sabedoria não será achada fora de 
um caminhar em permanente comunhão com 

Deus, porque é a pessoa do próprio Cristo a 
sabedoria que vive e se manifesta em nós, se 

permanecemos nEle, por guardarmos a Sua 

Palavra (I Cor 1.30). 

Exige-se este caminhar na verdade, para que 
possamos ser tomados da plenitude de Cristo, 

depois de ter caminhado em fidelidade em 
comunhão vital com Ele, todos os dias da nossa 

vida, negando-nos a nós mesmos e carregando a 

nossa cruz, para a mortificação do nosso ego. 

Porque conhecemos, pela revelação da graça e 
da verdade que Cristo nos trouxe na presente 

dispensação (Jo 1.17), melhor do que o próprio 
Salomão, qual é o modo de obter a sabedoria, 

que é o próprio Cristo: é pela crucificação do 

nosso ego. Pela perda do nosso viver pela 

energia do ego, para que a Sua vida possa se 



14 

 

manifestar em nós, conforme estaremos 

detalhando adiante. 

“e porque estreita é a porta, e apertado o 
caminho que conduz à vida, e poucos são os que 
a encontram.” (Mt 7.14) 

Jesus mesmo é a porta estreita (Jo 10.7); e o 
caminho apertado que conduzem a esta outra 

vida que é também Ele próprio (Jo 14.6; I Jo 5.20), 

a qual Ele afirma que são poucos os que a 
encontram. 

O modo de se achar esta outra vida é perdendo a 
que temos, e ainda que ela venha a ser achada 

em toda a sua plenitude somente depois da 
nossa morte física, é possível achá-la ainda aqui 

neste mundo, pela morte do nosso ego. Por isso 

nosso Senhor disse que: 

“Quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem 
perder a sua vida por amor de mim achá-la-á.” 
(Mt 10.39) 

A palavra vida no original grego usada neste 
texto é psiquê, referindo-se ao viver pela energia 

da alma. Então é este viver pela alma que deve 
morrer, para que se dê lugar ao viver no e pelo 

espírito, debaixo do poder do Espírito Santo, que 

é quem dá essa nova vida ao nosso espírito. 

Quando Jesus disse que o propósito da Sua vinda 
a este mundo foi para que tivéssemos esta vida, 
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e que a tivéssemos em abundância, era a isto a 

que Ele estava se referindo, ou seja, à Sua vida 

que passa a se manifestar dentro da nossa 

existência.  

Então, quanto mais alguém morrer para o seu 
ego, em Jesus Cristo, mais terá desta nova vida 
que nos veio do céu. E por isso Jesus disse que 

Ele é o pão vivo que desceu do céu e que dá vida 

a todo aquele que dEle comer (Jo 6.41, 48, 51). 

São poucos os que acham esta nova vida, porque 
é difícil o modo de obtê-la. Porque demanda a 

morte do nosso ego. É fácil para Deus, mas é 
difícil para o pecador fazê-lo, porque 

geralmente se apega à sua própria vida e não 

quer perdê-la. E de nós mesmos não podemos 

perder a nossa vida. É o próprio Deus que 
providencia as experiências que nos levarão a 

renunciar ao nosso eu. E estas operações são 

dolorosas para nós, porque naturalmente 

resistimos a todo tipo de morte. Entretanto é 
necessário que a casca da alma do nosso grão de 

trigo morra, que é esta vida que temos na carne, 

para que germine e cresça esta nova vida 

espiritual e celestial que recebemos de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

Assim como é algo maravilhoso ver um grão 
seco e diminuto se transformando numa bela 

planta viçosa, de igual modo é maravilhoso ver o 

surgimento na conversão; e o crescimento na 

santificação; desta planta celestial que foi 
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plantada por Deus, que é esta nova vida, que nos 

tornou novas criaturas em Cristo Jesus. 

À medida que o Senhor for matando em nós os 
nossos desejos irregulares; o nosso mau 

temperamento; os nossos melindres e 

caprichos; a obstinação em fazer a nossa própria 
vontade; a incapacidade para fazer renúncias 

com prazer; especialmente pelo uso de aflições 

e tribulações, e ao mesmo tempo em que for 

implantando progressivamente mais da 
humildade, da mansidão, da submissão e da 

obediência de Cristo em nós, mais nos 

tornaremos semelhantes a Ele, e por isso Paulo 

orava e se esforçava tanto para ver Cristo sendo 
formado desta forma nos crentes. 

“Meus filhinhos, por quem de novo sinto as 
dores de parto, até que Cristo seja formado em 

vós;” (Gál 4.19) 

Então isto não nos virá pelo simples ensino da 
Palavra de Deus, que é a verdade e o meio da 

nossa santificação, porque será exigido que 

estejamos dispostos a fazer renúncias e a 
permitir a Deus que crucifique o nosso ego, para 

que esta maravilhosa vida do Seu Filho possa ser 

implantada progressivamente em nós. Por isso 

nos é ordenado que carreguemos a nossa cruz 
diariamente. A morte pela cruz era gradual e 

lenta assim como é a morte do nosso velho 

homem que já recebeu a sentença de morte da 

parte de Deus no momento mesmo que nos 
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convertemos a Cristo. Porque é necessário se 

despojar das coisas que se referem ao velho 

homem, para poder ser revestido também por 

Deus das coisas correspondentes a estas que 
morreram, e que se referem à nova criatura, 

como por exemplo: a fidelidade no lugar da 

infidelidade; a misericórdia no lugar da 
indiferença; a paciência no lugar da ira e assim 

por diante. 

Quanta alegria há no coração de Deus, de Jesus 
Cristo, do Espírito Santo, dos ministros fiéis do 

evangelho, de esposos, de esposas, de filhos, ao 

verem seus amados sendo transformados de 

glória em glória, pelo poder do Espírito, à 
própria imagem do Senhor, porque aqueles que 

são assim transformados, passam a ser pessoas 

misericordiosas, pacientes, afáveis, dóceis, 

fiéis, confiáveis, justas, bondosas, e acima de 
tudo, amantes do Senhor e de nenhum dos 

prazeres mundanos. 

Quanto regozijo há no céu e na terra por pessoas 
que se apresentam assim verdadeiramente 

consagradas ao Senhor e à Sua vontade, não por 

serem religiosas hipócritas, mas por 
carregarem em seus seres a poderosa vida do 

Filho de Deus, refletindo o brilho da Sua luz e 

graça, pelo poder do Espírito Santo, no qual elas 

andam diariamente. 

Bendito seja o Senhor, em quem podemos ser 
novas criaturas, livres das amarras de um ego 
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pecaminoso, para estarmos aliançados a Ele, 

pelos laços do Seu amor divino, andando na 

liberdade do Espírito. 

Então se conhecerá, como Paulo conheceu, o 
poder da verdadeira alegria celestial e espiritual 

que triunfa sobre as aflições e tribulações; da 

coragem maior do que a de leões, que enfrenta 
sem se abalar toda a fúria dos poderes das 

trevas; do amor de Cristo, que tudo vence, sofre, 

crê, espera e suporta; e que nos faz longânimos, 

benignos, não invejosos, ou vangloriosos                                
e    ensoberbecidos;  e que  faz  também  com  que 

nos portemos convenientemente e nunca 

buscando os nossos próprios interesses, senão 

os do Senhor e de outros; e que nos faz triunfar 
sobre as irritações, pelas provocações que 

venhamos a receber, e que além de tudo nos 

leva a nos regozijarmos somente com a justiça 

de Cristo e com a Sua verdade.     

Então, vale a pena morrer para a velha vida para 
que se possa ter mais e mais desta nova vida que 

nos está sendo oferecida pela graça, desde o céu. 

Busquemos então esta outra vida dentro desta 
vida que temos na carne, e a receberemos 

conforme nosso Senhor tem prometido que se a 
buscarmos nós a acharemos, porque Ele mesmo 

nô-la revelará e dará, pela Sua graça. 

“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não 
mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que 
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agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de 

Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo 

por mim.” (Gál 2.20) 

É importante lembrarmos que Adão estava sem 
pecado no princípio, no jardim do Éden, no 

entanto, não havia entrado na posse da vida 

eterna, representada no fruto da árvore da vida 
que se encontrava no meio do jardim (Gên 2.9). 

Ele comeria daquele fruto, porque não lhe havia 
sido vedado por Deus, tal como o fruto da árvore 
do conhecimento do bem e do mal, porque era 

do propósito do Senhor que ele viesse a comer 

do fruto da árvore da vida, no momento 

apropriado, porque seria necessário, que Adão, 
ainda que estivesse sem pecado, que o comesse 

somente depois de aprender e a se dispor a 

renunciar à sua própria vontade, ou seja, ao seu 

ego. 

Seria necessário que Adão morresse para a sua 
própria vida, para poder receber e viver pela 

vida de um Outro, a saber nosso Senhor, 

representado no fruto da árvore da vida. 

Na verdade, Deus fizera muito mais do que uma 
simples proibição a Adão, quanto ao fruto do 

conhecimento do bem e do mal. Ele colocou à 
prova a sua obediência e até que ponto ele 

renunciaria à sua própria vontade, resistindo 

inclusive às tentações para que desobedecesse a 

Deus, vindas da parte do diabo, e até mesmo de 
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sua própria mulher, para que mostrasse fé na 

Palavra do Senhor, de uma maneira prática, que 

pudesse ser comprovada por sua obediência, tal 

como Abraão viria a demonstrar no futuro. 

Para nos ensinar a lição que dependemos de nos 
alimentar de Cristo para ter vida eterna, 

conforme estava representado em figura no 

fruto da árvore da vida no jardim do Éden, o 
Senhor fez com que dependamos de nos 

alimentar do fruto da terra para sustentar a 

nossa vida natural, para que possamos entender 

que é necessário se alimentar de Cristo para se 
obter e manter continuamente a vida 

sobrenatural do céu. 

Por isso foi vedado a Adão pela misericórdia de 
Deus, que tivesse acesso àquele fruto depois que 

ele caiu no pecado, porque viveria debaixo do 
pecado por toda a eternidade. Adão teria 

primeiro que se arrepender do pecado, a odiar e 

a deixar o pecado, para poder receber esta 
maravilhosa vida pura e imaculada do céu, que 

é o próprio Senhor Jesus Cristo. 

Não se pode comer então do fruto da vida eterna 
que é Cristo, sem que se renuncie à própria vida, 

e especialmente quando esta vida se encontra 
debaixo do pecado, como se encontrou o 

próprio Adão, e como nos encontramos todos 

nós, por sermos seus descendentes, porque ele 

foi expulso do Éden. 
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Todos ficamos naturalmente destituídos da vida 
eterna, não porque Adão deixou de comer o 

fruto da árvore da vida, mas porque passamos a 

ser pecadores tal como ele. 

A vida eterna não é transmitida 
hereditariamente. Se Adão tivesse comido o 

fruto da árvore da vida, ele teria vida eterna, mas 
esta não seria transmitida aos seus 

descendentes, porque cada um, de per si, deve 

morrer para o seu ego, deve renunciar a si 

mesmo, e entregar-se a Cristo, pela fé, para que 
possa receber a vida eterna. 

Aquele pois que estiver disposto a perder a sua 
vida, a qual foi herdada de Adão, vai achar a sua 
verdadeira vida, que é a vida eterna que Deus 

havia planejado, para que todo homem vivesse 

por ela. Adão jamais poderia nos transmitir esta 

vida celestial, porque não a possuía em sua 
natureza. Assim, o que nos transmitiu 

hereditariamente foi apenas a sua própria vida 

natural.  

Por isso, aqueles que não renunciam às suas 
vidas, que não se arrependem de seus pecados, 

não podem achar esta vida eterna que é o 

próprio Jesus Cristo. 

Todavia, todos aqueles que se dispuserem a 
perdê-la, e que não somente se dispuserem a 

isto, como também vierem a perdê-la 

efetivamente por se entregarem a Cristo, pela 
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fé, para ser o Senhor deles, estes receberão a 

nova vida do céu que está em Cristo, conforme 

Ele prometeu concedê-la aos que morressem 

para si mesmos e que renunciassem a tudo 
quanto tenham deste mundo.   

Sabendo que tal vida não nos vem como um lago 
de águas paradas, mas como uma fonte de águas 

vivas que saltam para a vida eterna, ou seja, elas 
se movimentam e crescem desde o seu 

nascedouro, até se transformar num grande rio. 

São as águas que procedem do próprio Deus, 
conforme a visão que dera a Ezequiel dessas 

águas saindo do Seu templo (Ez 47) e 

percorrendo toda a terra, e que no início são 

águas que dão pelos artelhos, e depois de uma 
certa medida em crescimento chegam à altura 

dos joelhos, e após outra medida em 

crescimento chegam à altura da cintura, e 

finalmente, por mais uma medida, já não se 
pode mais estar em pé, sendo necessário nadar 

em tais águas do Espírito. 

É isto o que se dá com o crente que cresce 
progressivamente na vida de Cristo que é este 
enchimento progressivo do Espírito Santo. À 

medida que se cresce nEle, chega-se a um ponto 

em que se perde a ligação espiritual com as 

coisas da terra, porque já não seremos mais 
dominados por desejos mundanos 

(representado pelos pés sobre a terra, enquanto 

se caminha mais e mais neste rio que vai 

crescendo à medida em que andamos nele, até 
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chegar a um ponto que somos obrigados a 

nadar, tirando por conseguinte nossos pés da 

terra). Quando isto ocorre, podemos dizer 

juntamente com Paulo que estamos 
crucificados para o mundo e o mundo para nós, 

por causa deste viver inteiramente no Espírito, e 

no Seu mover. Bem-aventurados são aqueles 
que chegam até tal ponto de crescimento 

espiritual. Então, esta vida não é somente 

recebida na conversão, como também cresce. 

Assim,  nenhum  crente  deve  pensar  que deve 
apenas recebê-la, porque se espera que ele 

entenda a natureza desta vida que recebeu e se 

esforce em Deus para que ela cresça. 

Por isso se diz que os crentes são plantas da 
lavoura de Deus, e que somente Deus pode lhes 
dar crescimento, significando isto o aumento 

em graus desta vida eterna, desde o seu novo 

nascimento (germinação) até se tornarem uma 

planta madura que dê os seus respectivos 
frutos, e que continuam frutificando para 

sempre, sempre renovando as suas folhas. Isto 

sucede a eles porque têm neles a vida de Jesus 

Cristo, que é infinita, eterna e insondável. 

“6 Eu plantei; Apolo regou; mas Deus deu o 
crescimento. 

7 De modo que, nem o que planta é alguma coisa, 
nem o que rega, mas Deus, que dá o 

crescimento. 
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8 Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega; e 
cada um receberá o seu galardão segundo o seu 

trabalho. 

9 Porque nós somos cooperadores de Deus; vós 
sois lavoura de Deus e edifício de Deus.” (I Cor 

3.6-9) 

Nós estamos destacando a seguir, outros textos 
bíblicos que se referem a este assunto, e 

apresentando um breve comentário onde 

julgamos oportuno fazê-lo. 

“mas aquele que beber da água que eu lhe der 
nunca terá sede; pelo contrário, a água que eu 

lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre 
para a vida eterna.” (Jo 4.14) 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 

que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna.” (Jo 3.16). Veja que foi para o propósito de 

recebermos a vida eterna que Jesus no foi dado 

como Salvador e Senhor. 

“Quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, 
porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas 

sobre ele permanece a ira de Deus.” (Jo 3.36). 

Nós vemos que a vida eterna é recebida somente 
pela fé em Cristo. E é também pela mesma fé 

nEle que ela cresce. Daí ser necessário 

permanecer nEle para que Ele permaneça em 

nós, porque não é a nossa própria vida que 
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cresce, porque como vimos, esta vida nos vem 

do alto, é de um Outro (Jesus). É no próprio 

Cristo crescendo em nós, em que consiste o 

crescimento desta vida eterna. 

“Trabalhai, não pela comida que perece, mas 
pela comida que permanece para a vida eterna, 
a qual o Filho do homem vos dará; pois neste, 

Deus, o Pai, imprimiu o seu selo.” (Jo 6.27). Como 

já comentamos, a vida eterna necessita do pão 

espiritual que é o próprio Cristo para que possa 
ser mantida em crescimento constante. Isto 

significa que Ele é o pão que alimenta o espírito, 

e do qual temos que nos alimentar 

constantemente, se não queremos nos achar 
raquíticos ou mortos espirituais. 

“Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue tem a vida eterna; e eu o ressuscitarei no 

último dia.” (Jo 6.54). Este texto confirma o que 

foi dito no texto anterior, porque não se pode 

obter a vida eterna, e também não se pode ter o 
crescimento de tal vida, sem se alimentar do 

próprio Cristo, como Ele afirma diretamente 

neste texto de Jo 6.54. 

“eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e 
ninguém as arrebatará da minha mão.” (Jo 

10.28). Ninguém pode produzir a vida eterna por 
atos de mera religiosidade, porque ela é 

concedida somente por Cristo, e pela Sua 

habitação naqueles que nEle creem, porque Ele 

mesmo é esta vida. Veja que a promessa é de 
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viver para sempre uma vez recebida tal vida. Não 

é vida para um determinado período de tempo, 

mas por toda a eternidade, porque Jesus garante 

que ninguém arrebatará as Suas ovelhas da Sua 
mão, e que elas jamais perecerão. 

“25 Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a 
vida; quem crê em mim, ainda que morra, 

viverá; 26 e todo aquele que vive, e crê em mim, 
jamais morrerá” (Jo 11.25,26). Aquele que crê em 

Cristo, ainda que morra fisicamente viverá. E 

este que crê, na verdade jamais morrerá 
espiritualmente, porque ganhou a vida eterna 

em Cristo, que é a garantia de que nunca será 

achado separado desta vida que lhe foi dada do 

alto por Deus. Os ímpios somente têm a vida 
natural, e não tendo esta vida eterna em si 

mesmos, ainda que existam, já estão mortos 

espiritualmente falando, porque não têm a 

habitação de Jesus Cristo, que é a fonte da 
verdadeira vida que se traduz na implantação 

das suas características e poderes divinos nos 

crentes. 

“E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, 
como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, 

aquele que tu enviaste.” (Jo 17.3). A vida eterna 

consiste no conhecimento pessoal e íntimo da 

pessoa de Deus e de Jesus Cristo, por uma 
obtenção e aumento em crescimento 

progressivo de tal conhecimento. Por isso se fala 

em vida plena, em vida abundante, porque é 

possível se ter menores ou maiores medidas de 
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tal vida, à proporção da nossa consagração ao 

Senhor, pela busca deste crescimento e 

conhecimento de Jesus (II Pe 3.18). 

“Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e 

glorificavam a palavra do Senhor; e creram 
todos quantos haviam sido destinados para a 

vida eterna.” (Atos 13.48). A obtenção da vida 

eterna é realizado segundo a eleição de Deus. 

Não é obtida simplesmente por se desejá-la, tal 
como o jovem rico dos dias de Jesus que a 

desejava, mas tudo indica que não a alcançou. 

Não basta querer, porque Deus tem que usar de 
misericórdia e nos mover a nos esforçarmos 

para entrar no Seu reino, conforme 

comentamos no início deste artigo, por uma 

renúncia a tudo o que somos e que temos, 
especialmente ao nosso ego, porque esta vida 

eterna é ganha, se perdendo a vida relativa à 

natureza terrena. A vida que é segundo um viver 

pela energia da alma. Então é um perder para 
poder ganhar, e isto demandará um 

posicionamento e esforço de nossa parte. Então 

Deus nos concederá tal vida inteiramente pela 

graça, por causa da nossa fé no Seu Filho, como 
sendo o autor e o consumador não somente da 

fé, como desta própria vida divina que Ele veio 

nos conceder. E como nos encontramos na 

condição de escravos do pecado antes do 
encontro com Cristo, se exige também 

arrependimento e diligência na prática do bem 

para a obtenção e manutenção em crescimento 

desta vida. Por isso o apóstolo Paulo disse o 
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seguinte: “a saber: a vida eterna aos que, com 

perseverança em fazer o bem, procuram glória, 

e honra e incorrupção;” (Rom 2.7). 

“para que, assim como o pecado veio a reinar na 
morte, assim também viesse a reinar a graça 

pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo 

nosso Senhor.” (Rom 5.21). A graça prevalece e 

reina sobre a morte e o pecado, mediante a 
justiça de Cristo, que recebemos na justificação, 

para o propósito de produzir a vida eterna em 

nós, quer no que se refere à sua recepção, quer 

ao que se refere ao seu crescimento em graus. 

“Mas agora, libertos do pecado, e feitos servos 
de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, 

e por fim a vida eterna.” (Rom 6.22). A conversão 

e a santificação têm em vista, ou seja têm por 

objetivo produzir em nós esta qualidade de vida 
divina que é chamada na Bíblia de vida eterna. 

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o 
dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo 

Jesus nosso Senhor.” (Rom 6.23). Já comentamos 
anteriormente que a vida eterna é um dom 

gratuito de Deus que recebemos por estarmos 

em Jesus, ou seja, é recebida inteiramente pela 

graça de Deus e não segundo os nossos méritos 
ou obras. Exige-se esforço para buscá-la como 

comentado anteriormente, mas nenhuma obra 

específica que façamos a ponto de sermos 

considerados dignos de recebê-la. 
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“Porque quem semeia na sua carne, da carne 
ceifará a corrupção; mas quem semeia no 

Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.” (Gál 

6.8). Este texto comprova que é necessário 
semear a própria vida no solo do Espírito Santo, 

para que possamos colher como resultado desta 

semeadura, esta nova vida, que é a vida eterna, 
que dará uma bela colheita para Deus. Se há 

colheita, é porque houve crescimento desta 

planta divina que foi semeada em nós e por nós, 

no Espírito. Assim, todo o crescimento desta 
vida, está relacionado ao trabalho do Espírito 

Santo em nós, e daí ser tão necessário não 

somente viver no Espírito, como também andar 

nEle, ou seja se mover e atuar no Espírito em 
constante movimento, sem jamais parar, 

porque andar indica a ação de movimento 

contínuo de uma posição para outra, e temos 

visto que no que se refere à vida eterna, estas 
mudanças de posição se referem a 

crescimentos em graus de vida cada vez 

maiores, conforme se vê na ilustração da 

lavoura, com os crentes sendo as plantas desta 
lavoura de Deus; do edifício que está sendo 

construído em Cristo; e do rio de águas vivas que 

cresce desde a sua fonte. 

“1 E mostrou-me o rio da água da vida, claro 
como cristal, que procedia do trono de Deus e do 

Cordeiro. 

2 No meio da sua praça, e de ambos os lados do 
rio, estava a árvore da vida, que produz doze 
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frutos, dando seu fruto de mês em mês; e as 

folhas da árvore são para a cura das nações.” 

(Apo 22.1,2) 

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

do limiar do templo, para o oriente; pois a frente 
do templo dava para o oriente; e as águas 

desciam pelo lado meridional do templo ao sul 

do altar. 

2 Então me levou para fora pelo caminho da 
porta do norte, e me fez dar uma volta pelo 

caminho de fora até a porta exterior, pelo 
caminho da porta oriental; e eis que corriam 

umas águas pelo lado meridional. 

3 Saindo o homem para o oriente, tendo na mão 
um cordel de medir, mediu mil côvados, e me 

fez passar pelas águas, águas que me davam 

pelos artelhos. 

4 De novo mediu mil, e me fez passar pelas 
águas, águas que me davam pelos joelhos; outra 
vez mediu mil, e me fez passar pelas águas, 

águas que me davam pelos lombos. 

5 Ainda mediu mais mil, e era um rio, que eu não 
podia atravessar; pois as águas tinham crescido, 

águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se 

podia passar a vau. 
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6 E me perguntou: Viste, filho do homem? Então 
me levou, e me fez voltar à margem do rio. 

7 Tendo eu voltado, eis que à margem do rio 
havia árvores em grande número, de uma e de 
outra banda. 

8 Então me disse: Estas águas saem para a região 
oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no 

Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, 

estas se tornarão saudáveis. 

9 E por onde quer que entrar o rio viverá todo ser 
vivente que vive em enxames, e haverá 

muitíssimo peixe; porque lá chegarão estas 

águas, para que as águas do mar se tornem 
doces, e viverá tudo por onde quer que entrar 

este rio.  

10 Os pescadores estarão junto dele; desde En-
Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para estender 

as redes; o seu peixe será, segundo a sua espécie, 
como o peixe do Mar Grande, em multidão 

excessiva. 

11 Mas os seus charcos e os seus pântanos não 
sararão; serão deixados para sal. 

12 E junto do rio, à sua margem, de uma e de 
outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá 

fruto para se comer. Não murchará a sua folha, 

nem faltará o seu fruto. Nos seus meses 

produzirá novos frutos, porque as suas águas 
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saem do santuário. O seu fruto servirá de 

alimento e a sua folha de remédio.” (Ez 47.1-12) 

“Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida 
eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito 

boa confissão diante de muitas testemunhas.” (I 

Tim 6.12). Este texto não está insinuando perda 
de salvação, mas de crescimento, de 

desenvolvimento da salvação. Sequer está 

insinuando que a salvação é obtida em graus, 

mas que a vida eterna é algo do qual devemos 
nos apoderar, ou seja, nos agarrar, uma vez 

tendo sido obtida, para que não percamos os 

crescimentos em graus desta vida, por 

negligência da nossa parte na fé e nos deveres 
que nos são impostos por Deus em Sua Palavra, 

especialmente os relativos à nossa consagração. 

“para que, sendo justificados pela sua graça, 
fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança 

da vida eterna.” (Tito 3.7). O que esperamos em 

Cristo é a vida eterna, não que não a tenhamos 
obtido ao crermos nEle, mas que é nisto que 

deve consistir o nosso foco e expectativa, porque 

esperamos com firme convicção o que nos foi 

prometido, porque Deus é fiel em cumprir o que 
prometeu e não pode mentir, e para tal certeza 

nos deu o selo do Espírito Santo, depois de 

termos sido justificados pela Sua graça, como se 

afirma neste texto. 

“E esta é a promessa que ele nos fez: a vida 
eterna.” (I Jo 2.25) 
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“E o testemunho é este: Que Deus nos deu a vida 
eterna, e esta vida está em seu Filho.” (I Jo 5.11) 

“Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no 
nome do Filho de Deus, para que saibais que 

tendes a vida eterna.” (I Jo 5.13)  

“Sabemos também que já veio o Filho de Deus, e 
nos deu entendimento para conhecermos 
aquele que é verdadeiro; e nós estamos naquele 

que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus 

Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.” 

(I Jo 5.20). No final deste texto se afirma 
diretamente que é o próprio Jesus a vida eterna. 

É estando cheios desta vida sobrenatural e 
divina que é o próprio Cristo vivendo em nós, 

que podemos de fato fazer face a todas as 

tentações e vencer o mundo, de modo que 

possamos não somente ser aprovados por Deus, 
como também a estarmos habilitados a fazer a 

Sua vontade. 
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Provérbios 3 

 
“1 Filho meu, não te esqueças da minha 

instrução, e o teu coração guarde os meus 
mandamentos; 

2 porque eles aumentarão os teus dias, e anos de 
vida e paz. 

3 Não se afastem de ti a benignidade e a 
fidelidade; ata-as ao teu pescoço, escreve-as na 
tábua do teu coração; 

4 assim acharás favor e bom entendimento à 
vista de Deus e dos homens. 

5 Confia no Senhor de todo o teu coração, e não 
te estribes no teu próprio entendimento. 

6 Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele 
endireitará as tuas veredas. 

7 Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao 
Senhor e aparta-te do mal. 

8 Isso será saúde para a tua carne; e refrigério 
para os teus ossos. 

9 Honra ao Senhor com os teus bens, e com as 
primícias de toda a tua renda; 

10 assim se encherão de fartura os teus celeiros, 
e trasbordarão de mosto os teus lagares. 
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11 Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, 
nem te enojes da sua repreensão; 

12 porque o Senhor repreende aquele a quem 
ama, assim como o pai ao filho a quem quer 

bem.  

13 Feliz é o homem que acha sabedoria, e o 
homem que adquire entendimento; 

14 pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro 
da prata, e a sua renda do que o ouro. 

15 Mais preciosa é do que as joias, e nada do que 
possas desejar é comparável a ela. 

16 Longevidade há na sua mão direita; na sua 
esquerda riquezas e honra. 

17 Os seus caminhos são caminhos de delícias, e 
todas as suas veredas são paz. 

18 É árvore da vida para os que dela lançam mão, 
e bem-aventurado é todo aquele que a retém. 

19 O Senhor pela sabedoria fundou a terra; pelo 

entendimento estabeleceu o céu. 

20 Pelo seu conhecimento se fendem os 
abismos, e as nuvens destilam o orvalho. 
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21 Filho meu, não se apartem estas coisas dos 
teus olhos: guarda a verdadeira sabedoria e o 

bom siso; 

22 assim serão elas vida para a tua alma, e 
adorno para o teu pescoço. 

23 Então andarás seguro pelo teu caminho, e 
não tropeçará o teu pé. 

24 Quando te deitares, não temerás; sim, tu te 
deitarás e o teu sono será suave. 

25 Não temas o pavor repentino, nem a 
assolação dos ímpios quando vier. 

26 Porque o Senhor será a tua confiança, e 
guardará os teus pés de serem presos. 

27 Não negues o bem a quem de direito, estando 
no teu poder fazê-lo. 

28 Não digas ao teu próximo: Vai, e volta, 
amanhã to darei; tendo-o tu contigo. 

29 Não maquines o mal contra o teu próximo, 
que habita contigo confiadamente.  

30 Não contendas com um homem, sem motivo, 
não te havendo ele feito o mal. 

31 Não tenhas inveja do homem violento, nem 
escolhas nenhum de seus caminhos. 
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32 Porque o perverso é abominação para o 
Senhor, mas com os retos está o seu segredo. 

33 A maldição do Senhor habita na casa do 
ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. 

34 Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá 
graça aos humildes. 

35 Os sábios herdarão honra, mas a exaltação 
dos loucos se converte em ignomínia.” 

Este capítulo mostra claramente que é na 
renúncia ao ego, na humildade em caminhar 
diante do Senhor, que se acha a vida eterna, a 

sabedoria e o favor divinos, e o Seu poder no 

viver. 

Ninguém se iluda pensando que é possível viver 

de modo agradável a Deus sem trilhar este 
caminho estreito da Sua vontade, que é a vida do 

próprio Cristo, o qual nos tem sido dado por 

Deus como o modelo ao qual devemos nos 
ajustar, porque afinal, fomos criados para 

sermos segundo à Sua exata imagem e 

semelhança. 

Como não está em nós mesmos, e em nossa 
natureza, o poder e a capacidade para operar tal 
transformação que nos conforme mais e mais à 

pessoa do próprio Cristo, temos recebido o 

Espírito Santo para o cumprimento de tal 

propósito. 
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Então, quanto mais humildes formos no 
reconhecimento desta verdade, mais graça 

receberemos da parte de Deus, para que 

possamos crescer espiritualmente, de modo 
progressivo e contínuo, até que a plenitude de 

Cristo seja formada em nós. 

Tudo isto que dissemos pode ser visto nos 
seguintes versos deste capítulo: 

“5 Confia no Senhor de todo o teu coração, e não 
te estribes no teu próprio entendimento. 

6 Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele 
endireitará as tuas veredas.  

7 Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao 
Senhor e aparta-te do mal.” (v. 5 a 7) 

É nisto que consiste a verdadeira fé em Cristo. É 
uma fé de obediência à vontade de Deus, 

especialmente quanto a não sermos sábios a 

nossos próprios olhos, ter o temor do Senhor, 
apartar-nos do mal, e confiar no Senhor de todo 

o coração, reconhecendo-O em todos os nossos 

caminhos. 

A consequência abençoada dos que já não 
vivem, mas têm a Cristo como a vida deles, tal 

como o apóstolo Paulo (Gál 2.20) é descrita nos 

versos 22 a 26: 
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“22 assim serão elas vida para a tua alma, e 
adorno para o teu pescoço. 

23 Então andarás seguro pelo teu caminho, e 

não tropeçará o teu pé. 

24 Quando te deitares, não temerás; sim, tu te 
deitarás e o teu sono será suave. 

25 Não temas o pavor repentino, nem a 

assolação dos ímpios quando vier. 

26 Porque o Senhor será a tua confiança, e 
guardará os teus pés de serem presos.” 

Como poderemos ter o Senhor como a nossa 
cidade forte, a nossa segurança e paz, estando 
ausentes dEle?  Mas todo aquele que permanece 

em Cristo, e Ele nele, por guardar as Suas 

palavras, poderá todas as coisas, porque o 

Senhor lhe fortalecerá ainda que em meio a 
aflições e tribulações, para que não apenas não 

seja vencido pelo temor do mal, como também 

para poder vencer o mal com o bem. 

Humildade, Modéstia e Simplicidade 

Um texto que poderia ser pensado 
relativamente ao título seria o de Mateus 5.3, 

vertido muitas vezes como “bem-aventurados 

os humildes de espirito...”, mas, a palavra grega 

no original é ptochoi, que significa pobre, 
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conforme também empregada em várias outras 

passagens do Novo Testamento.  

Pobre no sentido de reconhecer-se desprovido 
da glória de Deus, e completamente necessitado 
do ouro refinado da graça de Jesus para ser 

enriquecido espiritualmente.  

Todavia, como tal condição conduz 
necessariamente a nos tornar humildes diante 

de Deus, pode-se dizer que a expressão 
traduzida como humildes de espírito é correta. 

A humildade é a condição requerida por Deus 
para que possa nos exaltar sem o perigo de nos 

tornarmos arrogantes e orgulhosos.  

Quando conscientes da nossa real condição, 
quando desprovidos da graça de Jesus, estamos 

preparados para receber os dons de Deus sem o 

perigo de deixar de lhe atribuir toda a honra, 

louvor e glória.  

Temos o exemplo supremo e insuperável de 
humilhação na própria pessoa de Jesus Cristo, 

que sendo o Criador e soberano sobre tudo e 

todos, rebaixou-se a ponto de se fazer homem, 

gerado segundo a carne no ventre de Maria, e 
sem ter sequer onde reclinar a cabeça. Foi 

perseguido e escarnecido, rejeitado e 

crucificado, e tudo isso para efetuar a obra da 

nossa salvação. 
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De igual modo, todos os que lhe pertencem são 
chamados a compartilhar da Sua humilhação e 

sofrimento, carregando cotidiana e 

pacientemente a cruz que lhes está designada 
por Deus como sendo a porção deles neste 

mundo, pois importa que em tudo sejam 

conformados ao seu Salvador e Senhor.  

Além disso, no nosso caso, a auto-humilhação 
possui o efeito benéfico de nos colocar no nosso 

devido lugar de criaturas dependentes de Deus, 

pois somos dados naturalmente à 
autoexaltação, por causa do pecado que opera 

na nossa natureza terrena.  

A humildade é uma virtude comparativa, ou 
seja, ela se manifesta quanto ao que sentimos de 

nós mesmos em relação a outros. Geralmente, 

por um engano do pecado, somos levados a 

pensar que somos mais qualificados do que os 
nossos semelhantes. Todavia, deveríamos nos 

comparar sempre com Cristo, para vermos qual 

é de fato a nossa real condição. 

Assim, somos exortados a considerar os outros 
superiores a nós mesmos, para que não 

incorramos neste grave pecado de soberba e 

presunção.  

Lembremos sempre que foi por causa da 
exaltação que Satanás e os anjos que o seguiram 

caíram do seu estado original se transformando 

em demônios, inimigos de Deus e da verdade. 
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Assim, Deus sempre rebaixará aqueles que se 
exaltarem, seja para uma perdição eterna, como 

no caso do diabo e dos demônios, como no caso 

dos homens que morrem resistindo a Cristo; 
seja para correção, no caso de crentes que se 

permitem deixar-se dominar por este pecado de 

autoexaltação.  

Não é lícito que louvemos a nós mesmos, e nem 
devemos andar à procura do louvor dos 

homens, senão somente do de Deus. 

Não é correto quem a si mesmo se glorifica, 
senão a quem Deus glorifica.  

De modo que se a intenção do nosso coração é a 
de subir acima das estrelas, e estabelecer um 

trono acima de Deus, é certo que seremos 

derrubados para as profundezas, tal como o 

Senhor fizera com Satanás. 

A pecadores arruinados que foram salvos por 
exclusiva graça e misericórdia não cabe um 

melhor lugar do que o de joelhos dobrados com 

o rosto no pó, diante da sublime majestade do 

seu Salvador e Senhor.  

Por que Deus se agrada tanto da nossa 
humildade? 

Porque Ele é Deus verdadeiro e se agrada da 
verdade. O que se reconhece humilde testifica 

da verdade da sua condição pessoal. É isto o que 
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convém a toda e qualquer pessoa, por maior que 

seja a sua força, inteligência ou riqueza. 

“Jeremias 9.23 Assim diz o Senhor: Não se glorie 
o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte 
na sua força; não se glorie o rico nas suas 

riquezas; 

Jeremias 9.24 mas o que se gloriar, glorie-se 
nisto: em entender, e em me conhecer, que eu 

sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e 
justiça na terra; porque destas coisas me agrado, 

diz o Senhor.” 

Renúncia e Abnegação 

Qual é o grande motivo da renúncia e abnegação 
que nos são exigidas por nosso Senhor Jesus 

Cristo? 

Creio que seja o compromisso total que é 

necessário ter com Ele e com o evangelho. 

Em várias passagens Ele ilustrou o caráter deste 
compromisso pleno quando citou, por exemplo, 

que quem lança mão do arado e olha pra trás não 

é apto para o reino de Deus (Lucas 9.61); que 
quem começa a construção de uma torre ou 

uma guerra deve concluí-las empenhando-se 

até o fim (Lucas 14.28-32). 

O arar o campo, a construção da torre ; e a 
declaração de guerra devem ser 
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minuciosamente calculados e não podem ser 

abandonados ou interrompidos de modo algum, 

sob pena de termos o nosso trabalho 

prejudicado e não concluído. 

Fomos empregados como lavradores e 
construtores, e alistados como soldados de 

Cristo ao nos convertermos a Ele, e para agradá-

lo deveremos cuidar inteiramente dos 
interesses do seu reino. 

Em consequência teremos que renunciar a 
muitos projetos e desejos pessoais; teremos que 

priorizar o nosso tempo para Cristo e o reino, e 

isto certamente encurtará o tempo que 
dispendemos sobretudo com os nossos 

familiares e as pessoas que exigem muito da 

nossa atenção em nossos relacionamentos, e 

por isso Jesus disse que: 

“Se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai e 
mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda 

também à própria vida, não pode ser meu 

discípulo.” (Lucas 14.26) 

Como isto contraria os nossos sentimentos e 
vontade naturais, então necessitaremos colocar 

em prática o que Ele nos ensina: 

Primeiro,  

“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se 
alguém quer vir após mim, negue-se a si 
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mesmo, tome a sua cruz, e siga-me;” (Lucas 

14.27) 

E em seguida, 

“Assim, pois, todo aquele dentre vós que não 
renuncia a tudo quanto possui, não pode ser 

meu discípulo.” (Lucas 14.33)  

Não há outra alternativa para vencer nossos 

afetos naturais que possam nos impedir de 
servir ao Senhor inteiramente senão a 

crucificação do nosso ego com todos os seus 

desejos. 

Teremos que contrariar nossos desejos e até a 
própria vida para que possamos servir a Cristo 

da maneira pela qual convém ser servido. 

Ele nos deu o exemplo supremo disto não 

fazendo a sua própria vontade, senão a do Pai, 
para que pudesse consumar a nossa salvação. 

De igual forma isto se aplica a nós, porque não 
podemos nos empenhar na obra de salvação de 

almas, sem que se veja operando em nós, não a 
nossa, mas a vontade do Senhor.  
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Provérbios 4 

 

 “1 Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos 
para conhecerdes o entendimento. 

2 Pois eu vos dou boa doutrina; não abandoneis 
o meu ensino. 

3 Quando eu era filho aos pés de meu, pai, tenro 
e único em estima diante de minha mãe, 

4 ele me ensinava, e me dizia: Retenha o teu 
coração as minhas palavras; guarda os meus 

mandamentos, e vive. 

5 Adquire a sabedoria, adquire o entendimento; 

não te esqueças nem te desvies das palavras da 
minha boca. 

6 Não a abandones, e ela te guardará; ama-a, e 
ela te preservará. 

7 A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois, a 
sabedoria; sim, com tudo o que possuis adquire 

o entendimento. 

8 Estima-a, e ela te exaltará; se a abraçares, ela te 
honrará. 

9 Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça; e 
uma coroa de glória te entregará. 
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10 Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, 
para que se multipliquem os anos da tua vida. 

11 Eu te ensinei o caminho da sabedoria; guiei-te 
pelas veredas da retidão. 

12 Quando andares, não se embaraçarão os teus 
passos; e se correres, não tropeçarás.  

13 Apega-te à instrução e não a largues; guarda-
a, porque ela é a tua vida. 

14 Não entres na vereda dos ímpios, nem andes 
pelo caminho dos maus. 

15 Evita-o, não passes por ele; desvia-te dele e 
passa de largo. 

16 Pois não dormem, se não fizerem o mal, e foge 
deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. 

17 Porque comem o pão da impiedade, e bebem 
o vinho da violência. 

18 Mas a vereda dos justos é como a luz da 
aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia 

perfeito. 

19 O caminho dos ímpios é como a escuridão: 
não sabem eles em que tropeçam. 

20 Filho meu, atenta para as minhas palavras; 
inclina o teu ouvido às minhas instruções. 
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21 Não se apartem elas de diante dos teus olhos; 
guarda-as dentro do teu coração. 

22 Porque são vida para os que as encontram, e 
saúde para todo o seu corpo. 

23 Guarda com toda a diligência o teu coração, 
porque dele procedem as fontes da vida. 

24 Desvia de ti a malignidade da boca, e alonga 

de ti a perversidade dos lábios. 

25 Dirijam-se os teus olhos para a frente, e 
olhem as tuas pálpebras diretamente diante de 
ti. 

26 Pondera a vereda de teus pés, e serão seguros 
todos os teus caminhos. 

27 Não declines nem para a direita nem para a 
esquerda; retira o teu pé do mal.” 

No verso 18 é afirmado que o caminho dos justos 
é como a luz da aurora que vai brilhando mais e 

mais até ser dia perfeito; ou seja, haverá um 
crescimento em graus na sua santificação pelo 

Espírito, de glória em glória até a plena 

maturidade em Cristo. E o modo de se obter isto 

é principalmente pelo que se diz no verso 23: 
“Guarda com toda a diligência o teu coração, 

porque dele procedem as fontes da vida.”. 

Porque Deus prometeu que na Nova Aliança 

escreveria a Sua lei nas nossas mentes e 
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corações (Jer 31.31-34). E é com o coração que se 

crê para a salvação. É dele que procede o mal ou 

o bem. Boas ou más palavras. É o que sai dele que 

contamina ou purifica o homem.  Então a nossa 
união com Cristo é basicamente uma união de 

coração, do espírito, do homem interior. Então é 

importante sabermos em que consiste este 
guardar com toda a diligência o coração, por ser 

dele que procedem todas as fontes da vida 

eterna que temos em Cristo.  
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Sabedoria 

 
Sábio é aquele que tem capacidade de adquirir 

conhecimentos e aplicá-los de forma eficaz. 

Não estaremos enfocando aquele tipo de 
sabedoria que é do mundo e cuja procedência 

não é celestial e espiritual, senão terrena, 

diabólica e animal, conforme o dizer de Tiago, a 
qual é eficaz para a prática do mal, e não do bem.  

Antes de tudo, deve ser dito que o próprio Cristo 
é a sabedoria do crente (I Cor 1.30), uma vez que 
fora da comunhão com Ele e sem o 

conhecimento que dEle procede, não pode 

existir qualquer sabedoria que seja segundo a 

vontade de Deus. 

Tanto a sabedoria natural como a de Aoliabe de 
Bezalel nos dias de Moisés, e do próprio rei 

Salomão, assim como a sabedoria espiritual à 
qual se refere o apóstolo Tiago, e que devemos 

pedir a Deus -  ambas são de procedência divina. 

A sabedoria para o bem é um dom de Deus. 

Antes de sua queda, Satanás era dotado de 
sabedoria - de grande sabedoria - mas esta se 

corrompeu totalmente com a sua rebelião. 

Todos os crentes são dotados em menor ou 
maior grau da sabedoria que procede do alto, 

para que possam conhecer os mistérios do reino 

de Deus e discernirem todas as coisas relativas à 
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comunhão com Cristo. Mas, há um dom 

chamado palavra de sabedoria que é concedido 

especialmente àqueles que ministram ao corpo 

de Cristo como pastores, mestres, profetas, 
evangelistas e nos demais ministérios e serviços 

que são concedidos pelo Espírito Santo para um 

fim proveitoso.  

Pastores são dotados do dom de governo, 
mestres do de ensino, e assim cada um com a 

sua principal necessidade para o cumprimento 
do ministério é capacitado por Deus para o 

citado fim. 

 Assim, a sabedoria tem a ver principalmente 
com a capacitação recebida para discernir, 

decidir, aplicar, desenvolver, entender, 

ministrar e para tudo o mais que esteja 

relacionado e em conformidade com a vontade 
de Deus. 

Precisamos de ter inteligência espiritual para 
não pedirmos a Deus sabedoria para algum 
ministério para o qual Ele não nos tenha 

chamado, senão para o desempenho das coisas 

que fomos chamados por Ele para realizar.  

A sabedoria não é concedida segundo a nossa 
própria vontade, mas segundo a vontade do 

Senhor, para o que Ele tiver designado para as 

nossas vidas. 



52 

 

Muitos se sentem infelizes e frustrados pela 
falta deste conhecimento, e permanecem na 

expectativa de algo que jamais receberão, 

quando importava orarem para conhecer qual 
seja a vontade específica de Deus para eles. 

Importa também sabermos que a sabedoria 
pode e deve aumentar em graus, conforme Deus 

nos chame para desempenhar serviços maiores 
que demandem de nós uma maior capacidade 

de discernimento e decisão nas questões que 

fomos chamados a resolver ou realizar. 

Em tudo porém, importa que o poder e a glória 

sejam exclusivamente de Deus, e não 
propriamente nossos, e para tanto o Senhor 

chama as coisas que não são e as que são 

desprezíveis, como por exemplo a nossa falta de 

habilidade, força, sabedoria, conhecimento etc, 
para que ao nos suprir com os mesmos, 

possamos permanecer humildes e tributar-lhe 

toda honra, glória e louvor.  

Embora saibamos que toda a sabedoria procede 
de Deus, contudo devemos busca-la com todo o 

fervor, e nos sujeitarmos com temor ao Senhor 

em todas as provações que formos chamados 

por ele a experimentar, com a finalidade 
principal de nos tornar humildes, pois ele 

primeiro abate para depois exaltar. É o seu 

método imutável e por isso devemos ser 

pacientes debaixo de nossas aflições. 
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Lembremos que está escrito que ao que se 
humilha Deus concede mais graça, e esta graça 

se traduz sobretudo em recebermos mais 

sabedoria no nosso viver cristão.  

Esforço, Diligência e Empenho 

O Senhor é a força do seu povo porque é por se 
estar em comunhão com ele que recebemos 

graça sobre graça para sermos fortalecidos em 
Cristo Jesus. 

É por se viver de modo agradável a Deus que 
somos fortificados por ele, de modo que se diz 

que a sua alegria é a nossa força.  

Por natureza somos fracos para fazermos a 
vontade de Deus, de modo que devemos ser 

diligentes e nos esforçarmos para ser 

fortalecidos pela sua graça. 

A vida cristã é uma guerra contínua e 
constituída de muitas batalhas contra o pecado, 

o diabo e o fascínio do mundo. As tentações se 

multiplicam ao nosso redor e no nosso próprio 

interior, através de nossos desejos 
pecaminosos, de modo que necessitamos estar 

continuamente revestidos pela graça para que 

possamos viver de modo vitorioso. 

Isso não pode ser alcançado sem muita 
diligência em vigilância, oração, meditação na 

Palavra e busca da comunhão com aqueles aos 



54 

 

quais fomos unidos pelo Espírito Santo para 

congregar e fazer a obra de Deus. 

Em inúmeras passagens bíblicas observamos 
que a graça é concedida em conformidade com 
o nosso esforço, com o nosso empenho na obra 

de Deus.  

Receberemos mais graça para que sejamos 
usados pelo Senhor. 

Como a graça de hoje já não nos servirá amanhã, 
tal como o maná, necessitamos de renovados 

suprimentos diários de graça, e para tanto 

devemos buscá-la no Senhor cotidianamente 

através dos meios ordenados pela Palavra. 

Temos da parte de Jesus o encargo de proclamar 
o evangelho em palavras ou através do 

testemunho pessoal de nossa vida santificada, e 

não podemos fazê-lo caso não estejamos 

fortificados na e pela graça. 

Acrescente-se a isto que o testemunho e o 
conhecimento da Palavra são obtidos em graus 

cada vez maiores, pela nossa plena diligência, 

conforme dizer do apóstolo em II Pedro 1.5-7. 

Como a nossa luta não é contra a carne e o 
sangue, mas contra espíritos malignos 

chefiados por Satanás não teríamos força em 

nós mesmos para enfrentar as investidas que 

eles fazem contra nós, especialmente em razão 
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de estarmos envolvidos com os interesses do 

reino de Deus. 

Devemos sempre lembrar que não será jamais 
por qualquer boa obra nossa, nem sequer por 

uma miríade delas, que alcançamos o reino dos 

céus, uma vez que ele é obtido somente por 
graça e mediante a fé. Todavia, ao mesmo 

tempo, devemos lembrar que sem esforço de 

nossa parte não há conversão, nem santificação. 

Os que ficam apenas no desejo de serem salvos 
ou santificados e que não buscam 

diligentemente atender às condições 

necessárias para tanto (arrependimento, 

oração, quebrantamento, busca de Deus, 
confiança em Jesus, renúncia ao ego, a tradições 

vãs, a maus hábitos etc) jamais verão o seu 

simples desejo ser atendido por Deus. 

O reino de Deus é para ser tomado e 
experimentado a partir da nossa vida aqui 

embaixo, e isto sempre ocorrerá por meio do 

nosso esforço em atender às condições 
estabelecidas na Palavra - quer para entrar nele 

pela conversão, quer para permanecer nele em 

vitória.  

“Esforça-te; tem bom ânimo; persevera; 
fortifica-te; seja corajoso”; são notas 

dominantes nas Escrituras, e faríamos bem em 

atendê-las para termos sucesso na vida cristã. 
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Lembremos também que a maior evidência da 
nossa salvação é a perseverança (veja: a 

evidência, e não a causa). A graça verdadeira é 

ativa e nos manterá em constante atividade 
espiritual na busca de santificação para sermos 

úteis na causa do Evangelho. Onde faltar a 

diligência e a perseverança, pode ser devido à 
falta da verdadeira graça que salva, seja por 

inexistência, seja por esfriamento em razão de 

um viver espiritual negligente. 
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Provérbios 5 
 

 “1 Filho meu, atende à minha sabedoria; inclina 
teu ouvido à minha prudência; 

2 para que observes a discrição, e os teus lábios 
guardem o conhecimento. 

3 Porque os lábios da mulher licenciosa 
destilam mel, e a sua boca é mais macia do que 

o azeite; 

4 mas o seu fim é amargoso como o absinto, 
agudo como a espada de dois gumes. 

5 Os seus pés descem à morte; os seus passos 
seguem no caminho do Seol. 

6 Ela não pondera a vereda da vida; incertos são 
os seus caminhos, e ela o ignora. 

7 Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos 
desvieis das palavras da minha boca. 

8 Afasta para longe dela o teu caminho, e não te 
aproximes da porta da sua casa; 

9 para que não dês a outros a tua honra, nem os 
teus anos a cruéis; 

10 para que não se fartem os estranhos dos teus 
bens, e não entrem os teus trabalhos na casa do 

estrangeiro, 
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11 e gemas no teu fim, quando se consumirem a 
tua carne e o teu corpo, 

12 e digas: Como detestei a disciplina! e 

desprezou o meu coração a repreensão! 

13 e não escutei a voz dos que me ensinavam, 
nem aos que me instruíam inclinei o meu 

ouvido! 

14 Quase cheguei à ruína completa, no meio da 
congregação e da assembleia. 

15 Bebe a água da tua própria cisterna, e das 
correntes do teu poço.  

16 Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e 
pelas ruas os ribeiros de águas? 

17 Sejam para ti só, e não para os estranhos 
juntamente contigo. 

18 Seja bendito o teu manancial; e regozija-te na 
mulher da tua mocidade. 

19 Como corça amorosa, e graciosa cabra 
montesa saciem-te os seus seios em todo o 

tempo; e pelo seu amor sê encantado 
perpetuamente. 

20 E por que, filho meu, andarias atraído pela 
mulher licenciosa, e abraçarias o seio da 

adúltera? 
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21 Porque os caminhos do homem estão diante 
dos olhos do Senhor, o qual observa todas as 

suas veredas. 

22 Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades 
o prenderão, e pelas cordas do seu pecado será 

detido. 

23 Ele morre pela falta de disciplina; e pelo 
excesso da sua loucura anda errado.” 

Ninguém melhor do que Salomão para fazer as 

recomendações deste capitulo contra a mulher 
adúltera, que espreita para apanhar os homens 

em laços. Ninguém melhor do que ele para 

recomendar a fidelidade à própria esposa, 
deleitando-se com ela, e a não se deixar atrair 

pela mulher licenciosa e adúltera, porque ele 

experimentou o amargor que daí decorre, em 

sua própria vida, por ter desprezado a sabedoria 
que ele mesmo nos recomendou. 

De fato, o adultério perverte o coração. A 
impureza do coração destrói a vida de Cristo que 

nele estiver habitando, como vimos no 
comentário do capítulo anterior. E o coração de 

Salomão veio a se perverter por causa desta falta 

de vigilância em guardá-lo na pureza e na 

simplicidade. O amor requer fidelidade e toda 
forma de infidelidade o destruirá. E sabemos 

que Deus é amor em Sua própria natureza. 
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Disciplina e Repreensão 

“Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo: 
sê pois zeloso, e arrepende-te.” (Apocalipse 3.19) 

Neste versículo de Apocalipse, nosso Senhor 
Jesus Cristo revela a nossa necessidade de 

repreensão e disciplina, e que Ele faz isto porque 

nos ama, uma vez que sendo pecadores, nossa 
condição natural é a de estarmos desviados do 

caminho de Deus – o pecado nos tirou da posição 

em que deveríamos ser achados – e assim, tendo 

adquirido o hábito do pecado, necessitamos de 
correção e disciplina para a formação do novo 

hábito da santificação, de modo que se afirma 

que todos os crentes têm sido feitos 

participantes da disciplina de nosso Pai celestial 
(Hebreus 12.8). 

Muito desta disciplina e correção é feito por 
Deus, através da instrumentalidade daqueles 
que tem chamado para liderar a Sua Igreja.  

Há muitas coisas que os cristãos devem 
obedecer e guardar. 

Por isso, depois de ter apontado alguns dos 
deveres da Igreja no quinto capitulo de I 

Tessalonicenses, quanto à necessidade de 
vigilância e santificação, com vistas ao encontro 

com o Senhor, Paulo lhes exortou que se 

submetessem aos líderes que o Espírito Santo 

constituiu sobre eles, para velarem por suas 
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almas, uma vez que Deus lhes tem preparado e 

suprido com dons e talentos espirituais, para 

regerem Seu povo, e cuidarem dos interesses do 

Seu Reino através da Igreja.  

Eles devem reger, não com rigor, mas com 
amor. Eles não devem exercer domínio como 
senhores temporais; mas reger como guias 

espirituais, servindo de exemplo para o 

rebanho. Eles estão em governo sobre os 

cristãos, não como os magistrados civis, porque 
são auxiliares de Cristo, e devem reger pelas leis 

de Cristo, e não pelas próprias leis. 

Então, com vistas a facilitar o trabalho destes 
líderes relativo ao aperfeiçoamento dos cristãos 

para a obra do ministério, Paulo exortou os 

tessalonicenses a terem aqueles que presidiam 

sobre eles, em máxima consideração, isto é, lhes 
dando a devida honra que devem receber, 

conforme é da vontade de Deus. 

O trabalho dos pastores deve ser reconhecido, 
porque como está no original grego, a expressão 

“que trabalham entre vós”; significa trabalhar 

até à exaustão. 

Os que presidem o rebanho, no Senhor, devem 
trabalhar desta forma, fazendo-o entre os 

irmãos, na convivência com eles, e não distantes 

como supervisores seculares. 
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Muito do trabalho destes líderes consiste em 
admoestar, isto é, disciplinar o rebanho através 

de conselhos e repreensões (I Tes 5.12). Como 

velam pelas almas dos cristãos devem receber 
grande estima e amor de suas ovelhas, por causa 

do trabalho que realizam. Este trabalho deve ser 

feito em paz entre os pastores e as ovelhas (I Tes 
5.13).   

Grande parte deste trabalho dos pastores 
consiste em prevenir o rebanho dos muitos 

perigos espirituais, através da Palavra de Deus. 

A exortação citada em I Tes 5.14 visa também a 
consolar os desanimados, que podem estar 

recuando na fé por causa das suas 
perplexidades, diante das tribulações e 

provações que estejam experimentando; ou que 

por qualquer outro motivo estejam perdendo o 

seu fervor por Cristo. Exortar significa 
incentivar, para que se faça progresso seguindo 

adiante. 

Os que são fracos no corpo de Cristo devem ser 

amparados, e não repreendidos. Devem ser 
amparados especialmente por nossas orações, 

até que aprendam a prevalecer com a própria fé.  

O exercício da repreensão dos crentes 
insubmissos deve ser feito com mansidão, 

segundo a sã doutrina, ou seja, o motivo de 

serem repreendidos visa à sua restauração; a 

um andar ordenado segundo a Palavra de Deus. 
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Tão importante é o exercício da disciplina na 
Igreja, que nosso Senhor chegou mesmo a 

ordenar que fosse considerado como gentio e 

publicano todo aquele que se dizendo crente e 
participando da comunhão de determinada 

congregação local viesse a se tornar endurecido 

no pecado, negando-se ao arrependimento de 
forma deliberada.  

Desde os dias do Velho Testamento, Deus 

determinou ao Seu povo o exercício da 
disciplina, de modo que consideraria culpado 

todo aquele que deixasse de repreender seu 

irmão por alguma falta cometida (Levítico 19.17). 

O ato de disciplinar e repreender traz glória para 
o nome do Senhor, porque vindica Sua 

santidade e justiça, com demonstração de zelo e 
amor por Ele. Como disciplinar e repreender 

não são procedimentos agradáveis de serem 

realizados, e colocam em risco a popularidade 

de quem a isto se aplica, sendo também algo 
trabalhoso e desgastante em sua própria 

natureza, então é uma grande prova de amor 

para com o Senhor, e de desapego a nós mesmos 

obedecê-Lo neste particular, cooperando para o 
aperfeiçoamento espiritual de nossos irmãos 

em Cristo.  

Como já dissemos anteriormente, isto deve ser 
feito no Espírito, com mansidão, brandura e 

segundo a sã doutrina, e não propriamente por 

nossos critérios pessoais, ou por motivo de 
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irritação, ou qualquer outro de natureza 

diferente. 

Lembremos sempre que o alvo da disciplina e 
repreensão não é o de castigar, porque no 

passado esta palavra traduzida em 
determinados textos em nossas bíblias tinha o 

sentido de instruir, e não o de produzir 

propriamente dor, humilhação, perda e 

sofrimento, como é a atual conotação da palavra 
castigar. O alvo é de conduzir ao 

arrependimento, e de formar o caráter cristão 

segundo a Palavra de Deus. 

Isto pode ser observado especialmente no livro 
de Provérbios, onde a mesma palavra hebraica 

para instrução ou correção foi traduzida como 
castigo. 

Puro e Incontaminado 

Depois de purificado pelo sangue de Jesus, na 
conversão, o crente permanece no mundo, 
apesar de não pertencer mais ao mundo. 

A manutenção e aumento desta purificação 
produzida pela conversão não significa que o 

crente deve deixar o mundo e viver em reclusão, 

pois importa dar testemunho de Cristo a toda 

criatura e em todos os lugares. 

Não é o contato com o que é exterior que 
contamina o crente mas o que sai do seu próprio 
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coração. De maneira que é o coração que deve 

ser mantido puro; pela edificação de uma 

consciência e um caráter puros, ou seja, que não 

sejam dominados pelo pecado, mas pela graça 
de Deus. 

Tão importante e vital é a nossa purificação do 
pecado, que a Lei de Moisés está repleta de 

mandamentos de Deus cerimoniais e 
figurativos da grande purificação realizada pelo 

sangue de Jesus; sobretudo nos diversos tipos de 

sacrifícios ordenados e na distinção de coisas 

limpas e imundas.  

O alvo era o de que ficasse gravado na mente e 
no coração dos ofertantes e executores dos atos 

de purificação cerimonial a necessidade de se 

estar puro para que se pudesse ter aceitação da 

parte de Deus, e ter comunhão com Ele. 

Mesmo depois de ter sido lavado pela Palavra e 
pelo sangue do Senhor, o crente necessita se 

purificar continuamente dos resquícios do 

pecado que permanecem na carne; através da 
confissão e do arrependimento. 

Quando se esquece desta necessidade de 
purificação contínua, tudo o mais na vida 

espiritual fica seriamente comprometido e 

detido. 
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Daí se afirmar que devemos guardar puro o 
nosso coração porque é dele que procedem as 

fontes da vida eterna e celestial.  

Quando a consciência e o coração nos 
condenam, quanto a não estarmos santificados 
diante dos homens e do Senhor, nossas orações 

ficam impedidas, e toda a nossa religião torna-

se sem significado e sentido.  
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Provérbios 6 
 

"1 Filho meu, se ficaste por fiador do teu 
próximo, se te empenhaste por um estranho, 

2 estás enredado pelos teus lábios; estás preso 
pelas palavras da tua boca. 

3 Faze pois isto agora, filho meu, e livra-te, pois 
já caíste nas mãos do teu próximo; vai, humilha-

te, e importuna o teu próximo; 

4 não dês sono aos teus olhos, nem 
adormecimento às tuas pálpebras; 

5 livra-te como a gazela da mão do caçador, e 
como a ave da mão do passarinheiro. 

6 Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera 
os seus caminhos, e sê sábio; 

7 a qual, não tendo chefe, nem superintendente, 
nem governador, 

8 no verão faz a provisão do seu mantimento, e 
ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. 

9 o preguiçoso, até quando ficarás deitado? 
quando te levantarás do teu sono? 

10 um pouco para dormir, um pouco para 
toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em 

repouso; 
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11 assim te sobrevirá a tua pobreza como um 
ladrão, e a tua necessidade como um homem 

armado. 

12 O homem vil, o homem iníquo, anda com a 
perversidade na boca, 

13 pisca os olhos, faz sinais com os pés, e acena 
com os dedos; 

14 perversidade há no seu coração; todo o tempo 
maquina o mal; anda semeando contendas. 

15 Pelo que a sua destruição virá 
repentinamente; subitamente será 
quebrantado, sem que haja cura. 

16 Há seis coisas que o Senhor detesta; sim, e 
uma sétima que ele abomina: 

17 olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que 
derramam sangue inocente; 

18 coração que maquina projetos iníquos, pés 
que se apressam a correr para o mal; 

19 testemunha falsa que profere mentiras, e o 
que semeia contendas entre irmãos.  

20 Filho meu, guarda o mandamento de, teu pai, 
e não abandones a instrução de tua mãe; 
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21 ata-os perpetuamente ao teu coração, e 
pendura-os ao teu pescoço. 

22 Quando caminhares, isso te guiará; quando te 
deitares, te guardará; quando acordares, falará 

contigo. 

23 Porque o mandamento é uma lâmpada, e a 

instrução uma luz; e as repreensões da 
disciplina são o caminho da vida, 

24 para te guardarem da mulher má, e das 
lisonjas da língua da adúltera. 

25 Não cobices no teu coração a sua formosura, 
nem te deixes prender pelos seus olhares. 

26 Porque o preço da prostituta é apenas um 
bocado de pão, mas a adúltera anda à caça da 

própria vida do homem. 

27 Pode alguém tomar fogo no seu seio, sem que 
os seus vestidos se queimem? 

28 Ou andará sobre as brasas sem que se 
queimem os seus pés? 

29 Assim será o que entrar à mulher do seu 
próximo; não ficará inocente quem a tocar. 

30 Não é desprezado o ladrão, mesmo quando 
furta para saciar a fome? 
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31 E, se for apanhado, pagará sete vezes tanto, 
dando até todos os bens de sua casa. 

32 O que adultera com uma mulher é falto de 
entendimento; destrói-se a si mesmo, quem 

assim procede. 

33 Receberá feridas e ignomínia, e o seu 
opróbrio nunca se apagará; 

34 porque o ciúme enfurece ao marido, que de 
maneira nenhuma poupará no dia da vingança. 

35 Não aceitará resgate algum, nem se aplacará, 

ainda que multipliques os presentes.” 

Neste capítulo nós temos uma advertência 
quanto ao risco que há em ser fiador de alguém 

(v.1 a 5); uma repreensão contra a preguiça (v. 6 

a 11); o caráter e o destino dos ímpios (v. 12 a 15); 

uma relação de sete coisas que Deus odeia (v. 16 
a 19); e advertências quanto às consequências 

dos pecados de prostituição e de adultério (v. 24 

a 35). 

Nos versos 16 a 19 são destacadas sete obras da 
carne, com ênfase na sétima, como sendo 

especialmente abominada por Deus, a saber, o 
semear de contendas entre irmãos, porque 

estes foram chamados a viverem em unidade 

amorosa, e a semeação de contendas atua 

contra tal unidade. 
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“16 Há seis coisas que o Senhor detesta; sim, e 
uma sétima que ele abomina: 

17 olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que 
derramam sangue inocente; 

18 coração que maquina projetos iníquos, pés 
que se apressam a correr para o mal; 

19 testemunha falsa que profere mentiras, e o 

que semeia contendas entre irmãos.” 

Estes sete pecados estão baseados num espírito 
de falsidade, motivo porque julgamos 
importante extrair do próprio livro de 

Provérbios algumas citações relativas a tal 

assunto. 

Caso esta questão de fazer um uso adequado da 
língua por não se ter um coração entregue à 

Iniquidade, não fosse tão importante, não 

haveria tantas referências a isto na Palavra de 
Deus, como podemos ver nos seguintes textos 

de Provérbios: 

“Não maquines o mal contra o teu próximo, pois 
habita junto de ti confiadamente.” 

“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o 
coração, porque dele procedem as fontes da 

vida.  Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de 

ti a perversidade dos lábios.  Os teus olhos olhem 

direito, e as tuas pálpebras, diretamente diante 
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de ti.  Pondera a vereda de teus pés, e todos os 

teus caminhos sejam retos.  Não declines nem 

para a direita nem para a esquerda; retira o teu 

pé do mal.” 

“O homem de Belial, o homem vil, é o que anda 
com a perversidade na boca,  acena com os 

olhos, arranha com os pés e faz sinais com os 
dedos.  No seu coração há perversidade; todo o 

tempo maquina o mal; anda semeando 

contendas.  Pelo que a sua destruição virá 

repentinamente; subitamente, será 
quebrantado, sem  que  haja cura.  Seis coisas o 

SENHOR aborrece, e a sétima a sua alma 

abomina:  olhos altivos, língua mentirosa, mãos 

que derramam sangue inocente, coração que 
trama projetos iníquos, pés que se apressam a 

correr para o mal, testemunha falsa que profere 

mentiras e o que semeia contendas entre 

irmãos.” 

“O temor do SENHOR consiste em aborrecer o 
mal; a soberba, a arrogância, o mau caminho e a 

boca perversa, eu os aborreço.” 

“O sábio de coração aceita os mandamentos, 
mas o insensato de lábios vem a arruinar-se.” 

“O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que 
difama é insensato.  No muito falar não falta 

transgressão, mas o que modera os lábios é 

prudente.  Prata escolhida é a língua do justo, 

mas o coração dos perversos vale mui pouco.  Os 
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lábios do justo apascentam a muitos, mas, por 

falta de senso, morrem os tolos.” 

“A boca do justo produz sabedoria, mas a língua 
da perversidade será desarraigada.  Os lábios do 

justo sabem o que agrada, mas a boca dos 
perversos, somente o mal.” 

“A integridade dos retos os guia; mas, aos 
pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói.” 

“O ímpio, com a boca, destrói o próximo, mas os 
justos são libertados pelo conhecimento.” 

“Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se 
exalta, mas pela boca dos perversos é 

derribada.  O que despreza o próximo é falto de 

senso, mas o homem prudente, este se cala.  O 

mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de 
espírito o encobre.” 

“Os pensamentos do justo são retos, mas os 
conselhos do perverso, engano.  As palavras dos 

perversos são emboscadas para derramar 

sangue, mas a boca dos retos livra homens.  Os 
perversos serão derribados e já não são, mas a 

casa dos justos permanecerá.” 

“Pela transgressão dos lábios o mau se enlaça, 
mas o justo sairá da angústia.  Cada um se farta 

de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos 

do homem fizerem ser-lhe-á retribuído.” 
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“O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a 
testemunha falsa, a fraude.  Alguém há cuja 

tagarelice é como pontas de espada, mas a 

língua dos sábios é medicina.  O lábio veraz 
permanece para sempre, mas a língua 

mentirosa, apenas um momento.” 

“Os lábios mentirosos são abomináveis ao 
SENHOR, mas os que agem fielmente são o seu 

prazer.” 

“O que guarda a boca conserva a sua alma, mas 
o que muito abre os lábios a si mesmo se 

arruína.” 

“O justo aborrece a palavra de mentira, mas o 
perverso faz vergonha e se desonra.” 

“Está na boca do insensato a vara para a sua 
própria soberba, mas os lábios do prudente o 
preservarão.” 

“A testemunha verdadeira não mente, mas a 
falsa se desboca em mentiras.” 

“Foge da presença do homem insensato, porque 
nele não divisarás lábios de conhecimento.” 

“A testemunha verdadeira livra almas, mas o 
que se desboca em mentiras é enganador.” 

“A língua serena é árvore de vida, mas a 
perversa quebranta o espírito.” 
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“A língua dos sábios derrama o conhecimento, 
mas o coração dos insensatos não procede 

assim.” 

“O coração sábio procura o conhecimento, mas 

a boca dos insensatos se apascenta de 
estultícia.” 

“Abomináveis são para o SENHOR os desígnios 
do mau, mas as palavras bondosas lhe são 

aprazíveis.” 

“O coração do justo medita o que há de 
responder, mas a boca dos perversos transborda 
maldades. O SENHOR está longe dos perversos, 

mas atende à oração dos justos.” 

“Os lábios justos são o contentamento do rei, e 
ele ama o que fala coisas retas.” 

“Palavras agradáveis são como favo de mel: 
doces para a alma e medicina para o corpo.” 

“O homem depravado cava o mal, e nos seus 

lábios há como que fogo ardente. O homem 
perverso espalha contendas, e o difamador 

separa os maiores amigos.” 

“Ao insensato não convém a palavra excelente; 
quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso!” 

“O perverso de coração jamais achará o bem; e o 
que tem a língua dobre vem a cair no mal.” 
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“Do fruto da boca o coração se farta, do que 
produzem os lábios se satisfaz.  A morte e a vida 

estão no poder da língua; o que bem a utiliza 

come do seu fruto.” 

“Melhor é o pobre que anda na sua integridade 
do que o perverso de lábios e tolo.” 

“A falsa testemunha não fica impune, e o que 

profere mentiras não escapa.” 

“A falsa testemunha não fica impune, e o que 
profere mentiras perece.” 

“O mexeriqueiro revela o segredo; portanto, não 

te metas com quem muito abre os lábios.” 

“Trabalhar por adquirir tesouro com língua 
falsa é vaidade e laço mortal.” 

“O que guarda a boca e a língua guarda a sua 
alma das angústias.  Quanto ao soberbo e 
presumido, zombador é seu nome; procede com 

indignação e arrogância.” 

“A testemunha falsa perecerá, mas a auricular 
falará sem ser contestada.” 

“Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a 
contenda; cessarão as demandas e a 

ignomínia.  O que ama a pureza do coração e é 

grácil no falar terá por amigo o rei.” 
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“Não comas o pão do invejoso, nem cobices os 
seus delicados manjares.  Porque, como imagina 

em sua alma, assim ele é; ele te diz: Come e bebe; 

mas o seu coração não está contigo.  Vomitarás 
o bocado que comeste e perderás as tuas suaves 

palavras.  Não fales aos ouvidos do insensato, 

porque desprezará a sabedoria das tuas 
palavras.” 

“Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-
se-á também o meu;  exultará o meu íntimo, 

quando os teus lábios falarem coisas retas.” 

“Não tenhas inveja dos homens malignos, nem 
queiras estar com eles,  porque o seu coração 

maquina violência, e os seus lábios falam para o 

mal.” 

“Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas 

lhe chamarão.” 

“Como beijo nos lábios, é a resposta com 
palavras retas.” 

“Não sejas testemunha sem causa contra o teu 
próximo, nem o enganes com os teus 

lábios.  Não digas: Como ele me fez a mim, assim 

lhe farei a ele; pagarei a cada um segundo a sua 

obra.” 

“Pleiteia a tua causa diretamente com o teu 
próximo e não descubras o segredo de 
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outrem;  para que não te vitupere aquele que te 

ouvir, e não se te apegue a tua infâmia.” 

“Maça, espada e flecha aguda é o homem que 
levanta falso testemunho contra o seu 

próximo.  Como dente quebrado e pé sem 

firmeza, assim é a confiança no desleal, no 
tempo da angústia.” 

“As palavras do maldizente são comida fina, que 
desce para o mais interior do ventre.  Como vaso 
de barro coberto de escórias de prata, assim são 

os lábios amorosos e o coração maligno.  Aquele 

que aborrece dissimula com os lábios, mas no 

íntimo encobre o engano;  quando te falar 
suavemente, não te fies nele, porque sete 

abominações há no seu coração.  Ainda que o 

seu ódio se encobre com engano, a sua malícia 

se descobrirá publicamente.  Quem abre uma 
cova nela cairá; e a pedra rolará sobre quem a 

revolve.  A língua falsa aborrece a quem feriu, e 

a boca lisonjeira é causa de ruína.” 

“Melhor é a repreensão franca do que o amor 
encoberto.  Leais são as feridas feitas pelo que 

ama, porém os beijos de quem odeia são 

enganosos.” 

“O que repreende ao homem achará, depois, 
mais favor do que aquele que lisonjeia com a 

língua.” 
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“O cobiçoso levanta contendas, mas o que 
confia no SENHOR prosperará.” 

“O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe 

uma rede aos passos.” 

“Se o governador dá atenção a palavras 
mentirosas, virão a ser perversos todos os seus 

servos.” 

“Tens visto um homem precipitado nas suas 
palavras? Maior esperança há para o insensato 

do que para ele.” 

“Toda palavra de Deus é pura; ele é escudo para 

os que nele confiam.  Nada acrescentes às suas 
palavras, para que não te repreenda, e sejas 

achado mentiroso.  Duas coisas te peço; não mas 

negues, antes que eu morra:  afasta de mim a 

falsidade e a mentira;” 

O caráter de uma pessoa pode ser conhecido 
pelo uso que ela faz da sua língua. Porque do que 

estiver cheio o coração a boca falará. 

Por isso nosso Senhor diz o seguinte: 

“Porque pelas tuas palavras serás justificado, e 
pelas tuas palavras serás condenado.” (Mt 12.37) 

Um santo será conhecido pelo seu falar segundo 
a sã doutrina. 
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“Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.” 
(Tito 2.1) 

Unidade e Comunhão 

Comunhão e unidade é muito mais do que 
simplesmente amizade, conforme se costuma 

pensar geralmente. 

A unidade e comunhão dos crentes entre si, e 
com Deus é produzida pelo Espírito Santo 

quando caminham na mesma fé, doutrina e 

amor. Onde isto faltar, o Espírito não pode 
produzir a unidade e comunhão esperadas por 

Deus. 

Por isso nosso Senhor Jesus Cristo, quando orou 
em favor da unidade dos crentes em João 17, Ele 

pediu ao Pai que os santificasse na verdade, a 

saber, na Sua Palavra, para tal propósito. 
Somente este vínculo, este laço de união, é 

durável e inquebrantável. 

Uma suposta unidade na Igreja que seja baseada 
em mera concordância em pontos relativos a 

estratégias ou deliberações tomadas em 
convenções e assembleias, não podem ser 

eficazes ou duradouras, e pouco ou nada 

poderão refletir daquela verdadeira união que é 

promovida pelo Espírito Santo. 

O amor aqui citado não é o simples amor 
fraternal de amizade, ou fileo, mas o amor ágape 
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divino que é sacrificial e sobrenatural, cujas 

características são destacadas no décimo 

terceiro capítulo de I Coríntios.  

Atitudes carnais que são normalmente usadas 
para se promover a unidade dos crentes nas 

congregações locais, como exortações a que 

vistam a mesma camisa de determinado líder, 
ou sigam as diretrizes assentadas que sejam 

contrárias ao conteúdo e tom das Escrituras, 

não podem de modo algum, gerar a verdade, 

unidade e comunhão na Igreja.  

Jesus orou por isto. E sem que o busquemos 
também pela oração, e sem perseverar na 

doutrina dos apóstolos como ocorria na Igreja 
Primitiva, jamais poderemos desfrutar de uma 

comunhão espiritual e verdadeira em nossas 

igrejas. 

O apóstolo João que experimentou bem de perto 
a comunhão com Cristo, nos alerta que sem 

andarmos na luz em verdadeira santidade de 

vida, estaremos mentindo se dissermos que 
temos tido comunhão com Deus e uns com os 

outros: 

I João 1.6 Se dissermos que temos comunhão 

com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e 
não praticamos a verdade; 

I João 1.7 mas, se andarmos na luz, como ele na 
luz está, temos comunhão uns com os outros, e 
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o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo 

pecado. 

Os crentes devem estar unidos no mesmo 
edifício espiritual que está sendo erigido por 

Deus, em Jesus Cristo. 

Finalmente, neste assunto sobre a unidade e 

comunhão dos crentes entre si e Deus, deve ser 
levado principalmente em consideração, a 

verdade de que em Cristo todos são membros de 

um só corpo espiritual que foi planejado por 
Deus antes da fundação do mundo, do qual 

nosso Senhor é a Cabeça. Há de se ver então, 

uma justa e íntima cooperação entre os 

membros, cada qual cumprindo sua função para 
o benefício do todo, de forma que se cumpra o 

propósito de Deus, e Ele seja glorificado. 
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Provérbios 7 

“1 Filho meu, guarda as minhas palavras, e 
entesoura contigo os meus mandamentos. 

2 Observa os meus mandamentos e vive; guarda 
a minha lei, como a menina dos teus olhos. 

3 Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do 
teu coração. 

4 Dize à sabedoria: Tu és minha irmã; e chama 
ao entendimento teu amigo íntimo, 

5 para te guardarem da mulher alheia, da 
adúltera, que lisonjeia com as suas palavras. 

6 Porque da janela da minha casa, por minhas 
grades olhando eu, 

7 vi entre os simples, divisei entre os jovens, um 
mancebo falto de juízo, 

8 que passava pela rua junto à esquina da 
mulher adúltera e que seguia o caminho da sua 
casa, 

9 no crepúsculo, à tarde do dia, à noite fechada 
e na escuridão; 

10 e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, 
ornada à moda das prostitutas, e astuta de 

coração. 
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11 Ela é turbulenta e obstinada; não param em 
casa os seus pés; 

12 ora está ela pelas ruas, ora pelas praças, 
espreitando por todos os cantos. 

13 Pegou dele, pois, e o beijou; e com semblante 
impudico lhe disse: 

14 Sacrifícios pacíficos tenho comigo; hoje 
paguei os meus votos. 

15 Por isso saí ao teu encontro a buscar-te 
diligentemente, e te achei. 

16 Já cobri a minha cama de cobertas, de colchas 
de linho do Egito. 

17 Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e 
cinamomo. 

18 Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã; 
alegremo-nos com amores. 

19 Porque meu marido não está em casa; foi 
fazer uma jornada ao longe; 

20 um saquitel de dinheiro levou na mão; só lá 

para o dia da lua cheia voltará para casa. 

21 Ela o faz ceder com a multidão das suas 
palavras sedutoras, com as lisonjas dos seus 

lábios o arrasta. 
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22 Ele a segue logo, como boi que vai ao 
matadouro, e como o louco ao castigo das 

prisões; 

23 até que uma flecha lhe atravesse o fígado, 

como a ave que se apressa para o laço, sem saber 
que está armado contra a sua vida. 

24 Agora, pois, filhos, ouvi-me, e estai atentos às 
palavras da minha boca. 

25 Não se desvie para os seus caminhos o teu 
coração, e não andes perdido nas suas veredas. 

26 Porque ela a muitos tem feito cair feridos; e 
são muitíssimos os que por ela foram mortos. 

27 Caminho de Seol é a sua casa, o qual desce às 
câmaras da morte.” 

Para se guardar do laço da mulher licenciosa e 
adúltera é recomendado que se guarde os 

mandamentos de Deus no coração e que se 

obtenha a sabedoria. 

Sabemos que somente um andar no Espírito 

Santo pode vencer o mal na sua raiz, raiz esta 
que consiste no desejo que atua em cobiças e 

paixões carnais no coração. 

Somente a crucificação da carne com as suas 
paixões e cobiças, operada pelo Espírito Santo, 

quando andamos continuamente nEle, é o único 
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antídoto eficaz para não somente este tipo de 

pecado de impureza, como contra qualquer 

outra forma de pecado, conforme vemos no 

texto de Gál 5.16-25: 

“16 Digo, porém: Andai pelo Espírito, e não 
haveis de cumprir a cobiça da carne. 

17 Porque a carne luta contra o Espírito, e o 
Espírito contra a carne; e estes se opõem um ao 

outro, para que não façais o que quereis. 

18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais 
debaixo da lei. 

19 Ora, as obras da carne são manifestas, as 
quais são: a prostituição, a impureza, a lascívia, 

20 a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as 
contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as 

dissensões, os partidos, 

21 as invejas, as bebedices, as orgias, e coisas 
semelhantes a estas, contra as quais vos 

previno, como já antes vos preveni, que os que 
tais coisas praticam não herdarão o reino de 

Deus.  

22 Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, 
a longanimidade, a benignidade, a bondade, a 

fidelidade. 
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23 a mansidão, o domínio próprio; contra estas 
coisas não há lei. 

24 E os que são de Cristo Jesus crucificaram a 
carne com as suas paixões e concupiscências. 

25 Se vivemos pelo Espírito, andemos também 
pelo Espírito.” (Gál 5.16-25) 

Então é somente pelo poder do Espírito Santo 
que podemos ser livrados não apenas da prática 

exterior do pecado expressado em ações, como 

também, e principalmente, dos desejos que 
conduzem a tais ações 

Mandamento, Lei, Preceito e Ordenança 

Podemos inferir qual é a grande importância da 
lei e dos mandamentos de Deus para nós, 

através das inúmeras passagens bíblicas que a 

eles se referem (mais de 650 citações diretas das 

palavras do nosso título, sem contar os 
mandamentos e estatutos propriamente ditos, 

especialmente na Lei de Moisés). 

É importante lembrar que desde a criação do 
primeiro casal, Deus lhes deu mandamentos 
específicos mesmo quando se encontravam em 

estado de inocência e sem pecado no Jardim do 

Éden. 

De maneira que ainda que não sejamos salvos 
pelas obras da lei, todavia não estamos sem lei 
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em Cristo. Ao contrário, pela fé nele 

confirmamos que a lei é espiritual, santa, 

perfeita, justa e boa, refletindo o caráter do 

grande Legislador.  

Evidentemente, como afirma o apóstolo Paulo 
em I Timóteo 1.9,10, a lei não é feita para o justo, 

mas para os que são seus transgressores, mas, 
como nos encontramos ainda sujeitos à ação do 

pecado, necessitamos da lei para nos indicar 

qual seja a vontade de Deus, pois conforme 

proferido pelo mesmo apóstolo, não 
conheceríamos a cobiça como sendo pecado, 

caso a lei não dissesse: “não cobiçarás.” 

Nosso Senhor confirmou a validade da lei até 
que tudo se cumpra, ou seja, quando já não 

estivermos mais sujeitos ao pecado, quando 

atingirmos aquele estado de perfeição 

prometido para o por vir. 

Quando formos assexuados como os anjos, 
certamente não mais necessitaremos das leis 

contra o adultério, contra a fornicação, o 

incesto, e toda sorte de impureza sexual, mas 
enquanto no corpo, neste mundo, precisamos 

da lei para confirmar juntamente com o 

testemunho do Espírito Santo que todas as obras 
da carne, assim definidas pela lei, são 

pecaminosas. 

Tão importante é a lei que na dispensação da 
graça, Deus a tem escrito nas mentes e nos 
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corações dos crentes, por estarem estes debaixo 

da Nova Aliança, na qual prometeu fazê-lo pela 

habitação do seu Espírito em nós.  

A lei que é escrita no nosso interior, 
sobrenaturalmente, e que nos inclina a amar os 

mandamentos de Deus, e a odiar os pecados que 

ela condena, é a mesma lei moral que foi 
revelada a Moisés, só que melhor entendida em 

seu sentido amplo e interno pelo ensino de Jesus 

nos evangelhos, pelos apóstolos no Novo 

Testamento, e pelo Espírito Santo. 

De modo que tendo sido revogada a Antiga 
Aliança, não foram revogados, no entanto, os 

seus mandamentos, os quais Jesus não veio 
revogar, mas cumprir.  

Desta forma, quando Jesus afirma que devemos 
guardar os Seus mandamentos, não devemos 

pensar que isto exclua as ordenanças morais do 
Antigo Testamento, pois neste se dá também 

testemunho do mandamento que nos é dado 

para nos arrependermos e cremos em Cristo, 

conforme Ele próprio afirmou em seu 
ministério terreno que a Lei e os Profetas (modo 

de se designar o conjunto das Escrituras do 

Velho Testemunho) testificavam a Seu respeito.  

A este conjunto de ordenanças o Senhor 
acrescentou um novo mandamento, a saber, 

que os crentes se amassem com o mesmo amor 

com o qual Ele nos amou – o amor ágape divino, 
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de comunhão mútua entre Deus e os que são 

nascidos do Espírito. 

Se a lei nos alerta quanto ao que pode 
interromper a nossa comunhão com Deus e nos 

sujeitar ao Seu juízo ou correção, como 
poderíamos considerá-la como um inimigo? 

Mas quando o assunto se trata da nossa salvação 
(justificação e regeneração) a lei, nossa amiga, 

não pode nos ajudar, porque isto pode ser feito 

somente pela graça, virtude, mérito e poder de 
Cristo. 

A veemência com que o apóstolo Paulo escreveu 
a favor da justificação somente pela graça, 

mediante a fé, é explicada pela forte oposição 

que ele sofreu em seus dias da parte dos judeus 
legalistas, que ensinavam que a salvação não era 

pela graça e mediante a fé, mas por se guardar 

todos os mandamentos da Lei de Moisés.  

É preciso, pois, ter muito cuidado ao se 
interpretar a palavra do apóstolo Paulo quando 
usa o termo “lei”, especialmente nas epístolas 

aos Romanos e aos Gálatas, pois quando diz por 

exemplo, que o crente não está debaixo da lei, o 

que ele quer afirmar é que não está debaixo do 
sistema da Antiga Aliança, por se encontrar 

numa Nova Aliança, e assim, a palavra lei nesses 

casos não se refere de modo nenhum aos 

mandamentos morais do Antigo Testamento.  
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Paulo não descumpria a Lei, conforme seu 
próprio testemunho na defesa que apresenta no 

livro de Atos, mas se opunha, como de fato todo 

verdadeiro crente deveria fazer, à afirmação de 
que a salvação é por se guardar todos os 

mandamentos da lei, aparte da graça e da fé. 
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Provérbios 8 
 

“1 Não clama porventura a sabedoria, e não faz o 
entendimento soar a sua voz? 

2 No cume das alturas, junto ao caminho, nas 
encruzilhadas das veredas ela se coloca. 

3 Junto às portas, à entrada da cidade, e à entrada 
das portas está clamando: 

4 A vós, ó homens, clamo; e a minha voz se dirige 
aos filhos dos homens. 

5 Aprendei, ó simples, a prudência; entendei, ó 
loucos, a sabedoria. 

6 Ouvi vós, porque profiro coisas excelentes; os 
meus lábios se abrem para a equidade. 

7 Porque a minha boca profere a verdade, os 
meus lábios abominam a impiedade. 

8 Justas são todas as palavras da minha boca; não 
há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. 

9 Todas elas são retas para o que bem as 

entende, e justas para os que acham o 
conhecimento. 

10 Aceitai antes a minha correção, e não a prata; 
e o conhecimento, antes do que o ouro 

escolhido. 
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11 Porque melhor é a sabedoria do que as joias; e 
de tudo o que se deseja nada se pode comparar 

com ela. 

12 Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e 
possuo o conhecimento e a discrição. 

13 O temor do Senhor é odiar o mal; a soberba, e 

a arrogância, e o mau caminho, e a boca 
perversa, eu os odeio. 

14 Meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria; 
eu sou o entendimento; minha é a fortaleza. 

15 Por mim reinam os reis, e os príncipes 
decretam o que justo. 

16 Por mim governam os príncipes e os nobres, 
sim, todos os juízes da terra. 

17 Eu amo aos que me amam, e os que 
diligentemente me buscam me acharão. 

18 Riquezas e honra estão comigo; sim, riquezas 
duráveis e justiça. 

19 Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do 
que o ouro refinado; e a minha renda melhor do 

que a prata escolhida. 

20 Ando pelo caminho da retidão, no meio das 
veredas da justiça, 
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21 dotando de bens permanentes os que me 
amam, e enchendo os seus tesouros. 

22 O Senhor me criou como a primeira das suas 

obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. 

23 Desde a eternidade fui constituída, desde o 
princípio, antes de existir a terra. 

24 Antes de haver abismos, fui gerada, e antes 

ainda de haver fontes cheias d'água. 

25 Antes que os montes fossem firmados, antes 
dos outeiros eu nasci, 

26 quando ele ainda não tinha feito a terra com 
seus campos, nem sequer o princípio do pó do 
mundo. 

27 Quando ele preparava os céus, aí estava eu; 
quando traçava um círculo sobre a face do 

abismo, 

28 quando estabelecia o firmamento em cima, 
quando se firmavam as fontes do abismo, 

29 quando ele fixava ao mar o seu termo, para 
que as águas não traspassassem o seu mando, 
quando traçava os fundamentos da terra, 

30 então eu estava ao seu lado como arquiteto; e 
era cada dia as suas delícias, alegrando-me 

perante ele em todo o tempo; 
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31 folgando no seu mundo habitável, e achando 
as minhas delícias com os filhos dos homens. 

32 Agora, pois, filhos, ouvi-me; porque felizes 
são os que guardam os meus caminhos. 

33 Ouvi a correção, e sede sábios; e não a 
rejeiteis. 

34 Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando 

cada dia às minhas entradas, esperando junto às 
ombreiras da minha porta. 

35 Porque o que me achar achará a vida, e 
alcançará o favor do Senhor. 

36 Mas o que pecar contra mim fará mal à sua 
própria alma; todos os que me odeiam amam a 
morte.” 

A sabedoria continua sendo exaltada neste 
capitulo, porque nele se afirma que ela já existia 

desde antes da fundação do mundo, e sabemos 

que a razão disto é que o Senhor mesmo é a Sua 

fonte. Portanto, a sabedoria é inerente à pessoa 
do próprio Deus. 

Ele a compartilha com os homens, e até mesmo 
com os ímpios que atendem ao Seu convite ao 
arrependimento. Há sabedoria em se atender a 

tal chamada, porque nenhuma riqueza deste 

mundo pode ser comparada à sabedoria, porque 

ela é do alto, é sobrenatural, é divina e celestial. 
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Daí se afirmar que o temor do Senhor consiste 
em odiar o mal (v. 13). Aquele que não odeia o 

pecado não sabe o que é temer a Deus. 

É feita a promessa para aqueles que buscam 
diligentemente a sabedoria por este caminho de 

se aborrecer o mal, de que eles a encontrarão, 
porque ela ama aqueles que a amam (v. 17). 

Aqueles que acham a sabedoria que vem do alto, 
encontram também a vida eterna que está em 

Cristo, porque não se pode ter uma coisa sem a 

outra. 

Por isso se afirma nos versos 34 a 36: 

“34 Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando 
cada dia às minhas entradas, esperando junto às 

ombreiras da minha porta. 

35 Porque o que me achar achará a vida, e 
alcançará o favor do Senhor. 

36 Mas o que pecar contra mim fará mal à sua 
própria alma; todos os que me odeiam amam a 
morte.” 

Os que odeiam a sabedoria amam a morte e se 
acham mortos em seus pecados e 

transgressões, mas aqueles que a acham, 

encontram também a vida eterna e o favor do 

Senhor, ou seja, a Sua graça, pela qual se obtém 
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tal vida eterna, pela simples fé no Seu nome (v. 

35). 

“13 Quem dentre vós é sábio e entendido? 
Mostre pelo seu bom procedimento as suas 

obras em mansidão de sabedoria. 

14 Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento 
faccioso em vosso coração, não vos glorieis, 
nem mintais contra a verdade. 

15 Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é 
terrena, animal e diabólica. 

16 Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, 
aí há confusão e toda obra má. 

17 Mas a sabedoria que vem do alto é, 
primeiramente, pura, depois pacífica, 

moderada, tratável, cheia de misericórdia e de 

bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia. 

18 Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para 
aqueles que promovem a paz.’ (Tg 3.13-18) 

Justiça 

A justiça é um dos atributos que compõem o 
caráter de Deus. Por ela se exige que todos os 

atos dos seres morais estejam conformados à 

Sua santidade. 
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Em sentido prático, ser justo é fazer somente 
aquilo que for bom para promover o bem. Em 

última instância, significa ser e fazer somente 

aquilo que for agradável à vontade de Deus.  

Por isso se afirma que, aquele que ama o 
próximo tem cumprido a Lei, ou seja, tem agido 
de forma justa aos olhos de Deus.  

De tanto que a palavra justiça é usada com o 
sentido de juízo, comete-se amiúde o equívoco 
de entendê-la com o sentido de punição do erro, 

com a devida exigência de reparação. No 

entanto, biblicamente, a palavra justiça, 

especialmente no Novo Testamento, é usada 
geralmente para designar o próprio Senhor 

Jesus Cristo como sendo a fonte da justiça, que é 

oferecida gratuitamente por Deus para 

justificar pecadores (Rom 5.17).  

Ela é tanto justiça atribuída, sendo imputada ao 
crente para torná-lo considerado justo aos olhos 

de Deus, como se vê em Romanos 4, quanto 
justiça implantada pela obra de regeneração e 

santificação operada pelo Espírito Santo. 

“Mas agora, sem lei, tem-se manifestado a 
justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos 

profetas; isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus 

Cristo para todos os que creem; pois não há 

distinção.” (Romanos 3.21). 
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A justiça que Deus nos está oferecendo para 
sermos justificados é obtida simplesmente por 

meio da fé em Jesus Cristo; a justiça que é 

revelada no evangelho de fé em fé.  

Sendo transgressor da Lei de Deus o homem é 
naturalmente injusto, e na condição de injusto, 

o juízo de Deus o condena à morte, então ele 
necessita de perdão e libertação da condenação 

por meio da redenção que há em Cristo, e uma 

vez tendo se conformado à morte de Jesus, pela 

fé nEle, é considerado morto para a condenação 
da Lei e vivo para Deus, para andar em novidade 

de vida perante Ele.  

É justo que Deus justifique o pecador que crê em 
Cristo, porque Ele não tinha pecado e a causa da 

Sua morte foram os pecados de todos os 

pecadores, que carregou sobre Si na cruz. 

Assim, a Sua justiça pode ser atribuída e 
imputada àqueles cujos pecados Ele carregou, e 

que se aproximam dEle para serem justificados 

e santificados.  

Necessitávamos de uma justiça que nos fosse 
conferida somente por fé – a justiça da fé – 

porque se dependêssemos da justiça que é 

segundo as obras da Lei, estaríamos para 
sempre perdidos e condenados, porque a Lei 

exige que todos os Seus mandamentos sejam 

cumpridos perfeitamente, ao longo de toda a 

nossa vida, porém, tendo uma natureza que é 
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decaída no pecado, jamais atenderíamos a tal 

exigência da Lei.  

Por isso, Deus planejou um caminho melhor e 
viável para nós, que não é um atalho para 

cumprir a Lei, mas o único caminho pelo qual 

poderíamos ser santificados perfeitamente, de 
modo que seremos achados no porvir com a 

mesma justiça que temos aqui (Cristo), e que 

excede em muito a dos escribas e fariseus, mas 

teremos uma perfeita medida desta justiça pela 
qual estaremos plenamente conformados a 

Jesus Cristo.  

Vivemos pela justiça de outro (Cristo), mas não 
para sermos isentos da prática da justiça – ao 

contrário, devemos ser servos da justiça, pois foi 

para isto que fomos justificados pela fé.  

Assim, apesar de não podermos ser justificados 
pela Lei, e, portanto, não praticarmos as obras 

da Lei para este fim de sermos justificados, 

todavia, importa confirmar a Lei pela fé, uma vez 
que em Cristo passamos a amar a Lei de Deus, e 

entendemos que ela é espiritual, justa, santa e 

perfeita, pois é o reflexo do caráter do nosso 

Deus.  

Para tanto, Ele a tem escrito em nossas mentes 
e corações, e nos tem dado o Espírito Santo para 

sermos habilitados a cumpri-la.  
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Essa justiça de Deus, que é pela fé e é revelada 
no evangelho, deram testemunho a Lei e os 

profetas, ou seja, há várias passagens do Velho 

Testamento em que ela é profetizada para ser 
manifestada em Jesus Cristo na dispensação da 

graça. 
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Provérbios 9 

 
“1 A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as 

suas sete colunas; 

2 já imolou as suas vítimas, misturou o seu 
vinho, e preparou a sua mesa. 

3 Já enviou as suas criadas a clamar sobre as 
alturas da cidade, dizendo: 

4 Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de 
entendimento diz: 

5 Vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que 
tenho misturado. 

6 Deixai a insensatez, e vivei; e andai pelo 
caminho do entendimento. 

7 O que repreende ao escarnecedor, traz afronta 
sobre si; e o que censura ao ímpio, recebe a sua 

mancha. 

8 Não repreendas ao escarnecedor, para que 
não te odeie; repreende ao sábio, e amar-te-á. 

9 Instrui ao sábio, e ele se fará mais, sábio; 
ensina ao justo, e ele crescerá em 

entendimento. 

10 O temor do Senhor é o princípio sabedoria; e 
o conhecimento do Santo é o entendimento. 
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11 Porque por mim se multiplicam os teus dias, e 
anos de vida se te acrescentarão. 

12 Se fores sábio, para ti mesmo o serás; e, se 

fores escarnecedor, tu só o suportarás. 

13 A mulher tola é alvoroçadora; é insensata, e 
não conhece o pudor. 

14 Senta-se à porta da sua casa ou numa cadeira, 
nas alturas da cidade, 

15 chamando aos que passam e seguem direito o 
seu caminho: 

16 Quem é simples, volte-se para cá! E aos faltos 
de entendimento diz: 

17 As águas roubadas são doces, e o pão comido 
às ocultas é agradável. 

18 Mas ele não sabe que ali estão os mortos; que 
os seus convidados estão nas profundezas do 
Seol.” 

Nos versos 4 e 16 se afirma que a sabedoria 
(Cristo) convida os simples para que lha 

adquiram. São somente estes que podem obter a 
sabedoria divina, porque se exige contrição de 

coração, pobreza de espírito, humildade e 

simplicidade, para que se tenha um verdadeiro 

encontro com Deus. 
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“Naquele tempo falou Jesus, dizendo: Graças te 
dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque 

ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e 

as revelaste aos pequeninos.” (Mt 11.25) 

“22 Pois, enquanto os judeus pedem sinal, e os 
gregos buscam sabedoria, 

23 nós pregamos a Cristo crucificado, que é 
escândalo para os judeus, e loucura para os 

gregos, 

24 mas para os que são chamados, tanto judeus 
como gregos, Cristo, poder de Deus, e sabedoria 
de Deus. 

25 Porque a loucura de Deus é mais sábia que os 
homens; e a fraqueza de Deus é mais forte que os 
homens. 

26 Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não 

são muitos os sábios segundo a carne, nem 
muitos os poderosos. nem muitos os nobres que 

são chamados. 

27 Pelo contrário, Deus escolheu as coisas 
loucas do mundo para confundir os sábios; e 

Deus escolheu as coisas fracas do mundo para 

confundir as fortes; 

28 e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, 
e as desprezadas, e as que não são, para reduzir 

a nada as que são; 
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29 para que nenhum mortal se glorie na 
presença de Deus. 

30 Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para 

nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e 
santificação, e redenção; 

31 para que, como está escrito: Aquele que se 
gloria, glorie-se no Senhor.” (I Cor 1.22-31) 

A Palavra Que é Alimento 

“Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só 
de pão viverá o homem, mas de toda palavra que 

sai da boca de Deus.” (Mateus 4.4)  

Por que o nosso espírito vive de toda palavra que 
sai da boca de Deus? 

Porque assim como o pão é alimento para a vida 
do corpo, a palavra de Deus é o alimento da vida 

do espírito. 

Em relação a Deus, a Sua palavra é muito mais 
do que simples definição de objetos e 

realidades, pois somos informados que tudo foi 

criado por Ele mediante a expedição de Sua 

palavra de ordem. 

Ele ordenou: “haja luz” e a luz foi criada. E assim 
se fez em todos os atos da criação. Vemos então, 

que a palavra é a expressão operativa da Sua 

vontade e poder. 
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Isto foi visto no ministério terreno de Jesus 
quando operou milagres, expulsou demônios, e 

acalmou a fúria do mar, pelo simples uso da sua 

palavra de ordem. Deus possui o poder de dar à 
Sua palavra uma faculdade operativa e criativa. 

Por isso, Jesus afirma que Suas palavras são 
espírito e vida, e o apóstolo Pedro reconheceu 

que eram de fato, palavras de vida eterna. 

Se lermos a Bíblia ou a ouvirmos sendo pregada 
e ensinada, com espirito de reverência e 

devoção, com certeza a fé será despertada e 

tornará a palavra lida ou ouvida, em espírito e 

vida para nós, pela ação do Espírito Santo em 
nossas mentes e corações. Isto ocorre, porque as 

Escrituras foram produzidas pela inspiração do 

Espírito Santo. Elas possuem a vida que nelas foi 

insuflada pelas verdades ensinadas e reveladas 
pelo Espírito.  

Essas verdades enchem a alma de vigor, paz e 
alegria. Elas renovam a mente e santificam a 

vida. Elas elevam o espírito à presença de Deus e 
o modelam à semelhança do caráter de Cristo.  

São palavras puras, poderosas, celestiais, 
espirituais e divinas. Elas inspiram bons 

sentimentos e propósitos. Inclinam o espírito a 

amar a Deus e ao próximo. 

A elas, assim se expressou o salmista: 
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A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o 
testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos 

simples. 

Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o 
coração; o mandamento do Senhor é puro, e 

alumia os olhos.  

O temor do Senhor é limpo, e permanece para 
sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros e 

inteiramente justos. 

Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que 
muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o 
que goteja dos favos. 

Também por eles o teu servo é advertido; e em 
os guardar há grande recompensa.” (Salmo 19.7-
11) 

Ele havia aprendido e reconhecido a qualidade 

de vida que é achada na Palavra de Deus, quando 
observada e praticada por nós.  

Quando a nossa conversação se afasta do padrão 
divino estamos em sério perigo, pois é por 

nossas palavras que somos condenados ou 

justificados. 

A boca fala do que está cheio o coração. Nossa 
conversação revela o que somos de fato em 

nosso interior. Palavras fúteis procedem de um 

coração fútil. Palavras amargas, de um coração 
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amargo. Palavras impuras, de um coração 

impuro. 

Então, pela torpeza do falar se conhece a torpeza 
do nosso interior. Precisamos da lavagem de 

purificação pela Palavra de Deus, para que o 
nosso coração seja feito uma fonte da qual 

procedam palavras abençoadoras e 

edificadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Provérbios 10 

 
“1 Provérbios de Salomão. Um filho sábio alegra 

a seu pai; mas um filho insensato é a tristeza de 
sua mãe. 

2 Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; 
mas a justiça livra da morte. 

3 O Senhor não deixa o justo passar fome; mas o 
desejo dos ímpios ele rechaça. 

4 O que trabalha com mão remissa empobrece; 
mas a mão do diligente enriquece. 

5 O que ajunta no verão é filho prudente; mas o 
que dorme na sega é filho que envergonha. 

6 Bênçãos caem sobre a cabeça do justo; porém 
a boca dos ímpios esconde a violência. 

7 A memória do justo é abençoada; mas o nome 
dos ímpios apodrecerá. 

8 O sábio de coração aceita os mandamentos; 
mas o insensato de lábios cairá. 

9 Quem anda em integridade anda seguro; mas 
o que perverte os seus caminhos será 

conhecido. 

10 O que acena com os olhos dá dores; e o 
insensato de lábios cairá. 
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11 A boca do justo é manancial de vida, porém a 
boca dos ímpios esconde a violência. 

12 O ódio excita contendas; mas o amor cobre 

todas as transgressões. 

13 Nos lábios do entendido se acha a sabedoria; 
mas a vara é para as costas do que é falto de 

entendimento. 

14 Os sábios entesouram o conhecimento; 
porém a boca do insensato é uma destruição 

iminente. 

15 Os bens do rico são a sua cidade forte; a ruína 

dos pobres é a sua pobreza. 

16 O trabalho do justo conduz à vida; a renda do 
ímpio, para o pecado. 

17 O que atende à instrução está na vereda da 
vida; mas o que rejeita a repreensão anda 
errado. 

18 O que encobre o ódio tem lábios falsos; e o que 
espalha a calúnia é um insensato. 

19 Na multidão de palavras não falta 
transgressão; mas o que refreia os seus lábios é 

prudente. 

20 A língua do justo é prata escolhida; o coração 
dos ímpios é de pouco valor. 
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21 Os lábios do justo apascentam a muitos; mas 
os insensatos, por falta de entendimento, 

morrem. 

22 A bênção do Senhor é que enriquece; e ele 
não a faz seguir de dor alguma. 

23 E um divertimento para o insensato o praticar 
a iniquidade; mas a conduta sábia é o prazer do 

homem entendido. 

24 O que o ímpio teme, isso virá sobre ele; mas 
aos justos se lhes concederá o seu desejo.  

25 Como passa a tempestade, assim desaparece 

o ímpio; mas o justo tem fundamentos eternos. 

26 Como vinagre para os dentes, como fumaça 
para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles 

que o mandam. 

27 O temor do Senhor aumenta os dias; mas os 
anos os ímpios serão abreviados. 

28 A esperança dos justos é alegria; mas a 
expectação dos ímpios perecerá. 

29 O caminho do Senhor é fortaleza para os 
retos; mas é destruição para os que praticam a 

iniquidade. 

30 O justo nunca será abalado; mas os ímpios 
não habitarão a terra. 
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31 A boca do justo produz sabedoria; porém a 
língua perversa será desarraigada. 

32 Os lábios do justo sabem o que agrada; porém 
a boca dos ímpios fala perversidades.” 

A partir deste capítulo até o vigésimo nono, nós 
temos citações de caráter essencialmente 

proverbiais, que sendo autoexplicativas, e à luz 
de tudo o que já foi dito anteriormente, poderão 

ser melhor entendidas pela simples leitura 

direta do texto de tais capítulos, motivo porque 

não estamos apresentando qualquer 
comentário relativo aos mesmos, com exceção a 

algumas citações que julgamos ser proveitoso 

submetê-las a uma rápida interpretação, como 
por exemplo a do verso 12 deste capítulo. 

“O ódio excita contendas; mas o amor cobre 
todas as transgressões.” 

A parte inicial deste verso nos ajuda a ter um 
melhor entendimento da afirmação do apóstolo 

Pedro de que o amor cobre uma multidão de 

pecados, porque tudo indica que ele a retirou 
deste provérbio. 

“tendo antes de tudo ardente amor uns para 
com os outros, porque o amor cobre uma 

multidão de pecados;” (I Pe 4.8) 
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O texto de Provérbios afirma que “o ódio excita 
contendas”, comparando-o em oposição ao 

amor, que faz justamente o contrário disto. 

O ensino é que onde houver ódio no coração 
haverá disputas, divisões, contendas. Mas onde 

o amor imperar, as ofensas serão perdoadas e 

suportadas; e não que serão escondidas, como 
alguns pensam que seja esta a interpretação do 

texto de I Pe 4.8. 

Amor 

A palavra amor é entendida em múltiplos 
significados, mas focaremos o nosso interesse, 

no momento, em discorrer somente sobre o 

amor que é um dos principais atributos de Deus 
e que pode ser comunicado a nós por meio da fé 

em Jesus Cristo.   

O apóstolo Paulo se refere a este amor, que é 
designado na Bíblia, no original grego, pela 

palavra ágape, como sendo o dom mais 

duradouro, precioso e importante que é 

concedido por Deus aos homens. 

De forma que ainda que tivéssemos toda a fé, 
todo o conhecimento, todas as riquezas, e até 

mesmo todos os dons sobrenaturais 
extraordinários do Espírito Santo, e não 

tivéssemos este tipo de amor, nada nos 

aproveitaria; nada teríamos de fato e nada 

seriamos para Deus. 
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De tal maneira o amor está vinculado à natureza 
mesma de Deus, que as características que são 

apontadas por Paulo em I Coríntios 13 como 

sendo pertencentes ao amor, são atributos que 
definem a personalidade daquele que as 

possuem – paciência, longanimidade, fé, 

esperança, alegria com a justiça etc. 

Deus é espirito e definido em Sua natureza como 

sendo o próprio amor ágape. Assim, se não 
somos participantes deste amor, estamos 

separados da vida de Deus, e, por conseguinte, 

mortos espiritualmente (I João 3.14). 

Somos convocados a obter e a fazer aumentar 

mais e mais este amor em nós, pela justa 
cooperação e união com todos os demais 

membros do corpo de Cristo, porque é nisto que 

se cumpre o propósito eterno de Deus em nossa 

criação. 

Não fomos criados para a individualidade e para 
gastarmos a vida apenas com nossos próprios 

interesses, mas com os de Deus e o de muitos. 

Este amor ágape não é então, mero gostar ou 

sentimento, mas, sobretudo ações direcionadas 
a servir a Deus e ao próximo, especialmente aos 

domésticos da fé.  

Amor que impõe renúncias, trabalhos, 
sofrimentos, indo-se à fonte de onde procede – 

Jesus – para buscar renovados suprimentos da 
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Sua graça, pela qual possamos servir uns aos 

outros.  

Amor sobrenatural, que nos é concedido como 
resposta às orações - nossas e da Igreja. 

É este amor ágape que devemos obter e nele 
crescer, porque não é algo propriamente de 

nossa natureza, mas um dom celestial, 

sobrenatural, e espiritual. Na verdade, o 

primeiro e grande fruto do Espírito Santo 
relacionado por Paulo, na epístola aos Gálatas. 

Como poderíamos amar os nossos inimigos, 
conforme é necessário para que sejamos 

imitadores de Cristo, sem estarmos revestidos 
do amor ágape, a saber, do próprio amor de 

Deus?  

O amor que é fruto do afeto natural (fileo) seria 
suficiente para isto? 

Sendo um amor de edificação, de construção do 
caráter divino em nós, o amor ágape sempre é 

impelido para instruir, corrigir, repreender e 

disciplinar mutuamente a todos os que o 

possuem, e daí vemos nosso Senhor afirmar no 
livro de Apocalipse que Ele repreende e 

disciplina a todos que ama. 

Em consequência disso, o amor ágape é 
santificador, pois nos conduz a batalhar para 

que a vontade de Deus seja feita, não somente 
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em nossa própria vida, mas também nas 

daqueles aos quais amamos com este mesmo 

amor – o amor do novo mandamento de Jesus, 

com o qual devemos nos amar mutuamente.  

Tanto isto é verdadeiro que onde a iniquidade se 
multiplica o amor esfria. Onde o amor não 
cresce, ele diminui.  

Por isso, necessitamos nos esforçar em viver 
segundo as ordenanças de Deus, para que o 
nosso amor aumente progressivamente.  

Nisto compreendemos, porque Jesus disse que 
O amamos se guardarmos os Seus 
mandamentos. O simples amor fileo, de afeto 

natural pode não ser santificado e até mesmo se 

opor ao amor de Deus, como por exemplo, uma 

mãe que a pretexto de amar o filho, não permite 
que o pai o discipline nos caminhos do Senhor.  

Diz-se desse amor ser o vínculo da perfeição, o 

cumprimento da Lei, o meio pelo qual a fé atua, 
e é por meio dele que se cumpre o propósito 

eterno de Deus de ter muitos filhos semelhantes 

a Cristo. 

Daí a importância de que todos os crentes 
cresçam neste amor, conforme dizer do 

apóstolo em Efésios 4.  

 

 



117 

 

Provérbios 11 

 

“1 A balança enganosa é abominação para o 

Senhor; mas o peso justo é o seu prazer. 

2 Quando vem a soberba, então vem a desonra; 
mas com os humildes está a sabedoria. 

3 A integridade dos retos os guia; porém a 
perversidade dos desleais os destrói. 

4 De nada aproveitam as riquezas no dia da ira; 
porém a justiça livra da morte. 

5 A justiça dos perfeitos endireita o seu 
caminho; mas o ímpio cai pela sua impiedade. 

6 A justiça dos retos os livra; mas os traiçoeiros 
são apanhados nas suas próprias cobiças. 

7 Morrendo o ímpio, perece a sua esperança; e a 
expectativa da iniquidade. 

8 O justo é libertado da angústia; e o ímpio fica 
em seu lugar. 

9 O hipócrita com a boca arruína o seu próximo; 
mas os justos são libertados pelo conhecimento. 

10 Quando os justos prosperam, exulta a cidade; 
e quando perecem os ímpios, há júbilo. 
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11 Pela bênção dos retos se exalta a cidade; mas 
pela boca dos ímpios é derrubada. 

12 Quem despreza o seu próximo é falto de 
senso; mas o homem de entendimento se cala. 

13 O que anda mexericando revela segredos; 
mas o fiel de espírito encobre o negócio. 

14 Quando não há sábia direção, o povo cai; mas 
na multidão de conselheiros há segurança.  

15 Decerto sofrerá prejuízo aquele que fica por 
fiador do estranho; mas o que aborrece a fiança 

estará seguro. 

16 A mulher graciosa obtém honra, e os homens 
poderosos obtêm riquezas. 

17 O homem bondoso faz bem à sua própria 
alma; mas o cruel faz mal a si mesmo. 

18 O ímpio recebe um salário ilusório; mas o que 
semeia justiça recebe galardão seguro. 

19 Quem é fiel na retidão se encaminha para a 
vida, e aquele que segue o mal encontra a morte. 

20 Abominação para o Senhor são os perversos 
de coração; mas os que são perfeitos em seu 

caminho são o seu deleite. 
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21 Decerto o homem mau não ficará sem 
castigo; porém a descendência dos justos será 

livre. 

22 Como joia de ouro em focinho de porca, 
assim é a mulher formosa que se aparta da 

discrição. 

23 O desejo dos justos é somente o bem; porém 

a expectativa dos ímpios é a ira. 

24 Um dá liberalmente, e se torna mais rico; 
outro retém mais do que é justo, e se 

empobrece. 

25 A alma generosa prosperará, e o que regar 
também será regado. 

26 Ao que retém o trigo o povo o amaldiçoa; mas 
bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. 

27 O que busca diligentemente o bem, busca 
favor; mas ao que procura o mal, este lhe 

sobrevirá. 

28 Aquele que confia nas suas riquezas, cairá; 
mas os justos reverdecerão como a folhagem. 

29 O que perturba a sua casa herdará o vento; e 
o insensato será servo do entendido de coração. 

30 O fruto do justo é árvore de vida; e o que 
ganha almas sábio é. 
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31 Eis que o justo é castigado na terra; quanto 
mais o ímpio e o pecador!” 

Liberdade 

O sentido bíblico de liberdade, remonta ao uso 
desta palavra no Velho Testamento, onde tinha 

também o significado de ser limpo e 
inocentado, especialmente da culpa em relação 

a Deus. 

Os autores do Novo Testamento empregam 
geralmente esta palavra para indicar, não 
somente a libertação do jugo do pecado, como 

também da maldição e das obrigações 

cerimoniais da Lei, da ira e da condenação 

divina, dos laços do diabo e do mundo; enfim, de 
tudo o que tornava o pecador culpado e 

separado de Deus.  

Não se trata dessa forma, de liberdade no 
sentido moral de exercício de livre arbítrio, pois 

o enfoque bíblico é de caráter objetivo quanto à 
obra que Jesus Cristo consumou por nós, e não 

de caráter subjetivo quanto à nossa condição de 

ser livre para fazer a própria vontade. 

É liberdade no sentido de sermos isentados, 
desobrigados da dívida que tínhamos para com 

Deus. Mas, em nossa liberdade por Cristo 

continuamos amarrados à vontade de Deus, e 

importa fazer a vontade dEle e não a nossa.  
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Não somos livres para viver em conformidade 
com as nossas escolhas pessoais, mas em 

submeter estas escolhas à vontade de Deus e 

examiná-las à luz da Sua Palavra, de modo que 
não fomos libertados por Deus para fazer o que 

bem entendamos. Afinal, mesmo em tudo que é 

lícito há aquilo que não nos convém.   

Deve ser considerado que o homem se tornou 
escravo do pecado, do diabo e de sua própria 

vontade, quando buscou se livrar de Deus.  

Então, o caminho da verdadeira liberdade moral 
e espiritual é determinado pelo caminho 

inverso, a saber, em retornar à submissão e 

comunhão com Deus. Mas, para isto 
necessitamos de um Sacrifício, um Mediador, 

um Advogado, um Sacerdote, um Salvador, um 

Senhor e Rei, e tudo isso nos foi dado por Deus, 

na pessoa de Jesus Cristo. 

Não está em nós a possibilidade de voltarmos 
por nossa própria conta à liberdade da vida com 

Deus. Isto está principalmente em Cristo; em 

Deus nos atrair a Ele para que sejamos libertos, 
pois não há nenhum outro nome dado na terra 

ou no céu, pelo qual importa que sejamos 

libertados e salvos.  

Por isso nosso Senhor afirma que se Ele nos 
libertar, verdadeiramente seremos livres, 

porque a qualidade da liberdade a que se refere, 

não a que os tribunais terrenos ou os credores 
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concedem aos infratores da lei dos homens, e 

aos seus devedores, mas à dívida impagável que 

tínhamos para com o próprio Deus.  

Somos livrados em Cristo e por Cristo, 
sobretudo da nossa dívida de pecados, por meio 

do nosso arrependimento e fé nEle.  

Esperança 

Juntamente com a fé e o amor, a esperança é 
citada pelo apóstolo Paulo como sendo os dons 
de Deus que permanecem e que são maiores do 

que todos os demais. 

A esperança é no que se fundamenta a fé, pois 
esta é a firme certeza do que esperamos, 

conforme nos é prometido por Deus. 

Já entramos na posse imediata e presente de 
muitas promessas que nos foram feitas por Deus 

em sua Palavra, como a nossa justificação, a 

regeneração, a operação do trabalho de 

santificação, tudo isto, realizado pelo Espírito 
Santo que habita em nós como um 

cumprimento da principal promessa, por 

termos crido em Cristo.  

Todavia, ainda aguardamos por nossa herança 
na pátria celestial e a glorificação de nossos 

corpos para reinarmos juntamente com Cristo. 

Mas disto nos apropriamos também pela fé, por 
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meio da esperança que é gerada pelo Espírito 

Santo em nossos corações.  

Temos por certo de que tudo aquilo que ainda 
não vemos, certamente se cumprirá no tempo 
determinado por Deus, porque fiel é o que fez a 

promessa.  

O que ele disse que cumpriria antes de sermos 
arrebatados e que foi integralmente cumprido, 

especialmente pela vinda do Messias 
prometido, também cumprirá a seu tempo, 

todas as demais coisas que completarão o seu 

propósito eterno. 

Por exemplo, sabemos que todo aquele que crê 
em Cristo já não pode mais morrer 

eternamente, porque foi levantado dentre os 

mortos espirituais para a vida eterna. 

Sabemos que seremos perfeitos assim com Ele é 
perfeito e que o veremos do mesmo modo pelo 
qual ele nos vê.  

Sabemos que estaremos em comunhão eterna e 
perfeita tanto com Deus quanto com todos os 

santos, inclusive os que viveram no período do 
Velho Testamento.  

Sabemos que seremos arrebatados e que este 
nosso corpo físico será transformado em um 

corpo celestial que já não mais enferma ou 

morre. 
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É a esperança cristã aperfeiçoada 
progressivamente pela fé, que nos faz estar cada 

vez mais convictos quanto à fidelidade de Deus 

em cumprir tudo isto. 

Por isso se diz que somos salvos na esperança do 
que haveremos de ser, ou seja, perfeitos em 

santidade assim como Deus é perfeito. 

Esperamos não somente a ressurreição futura 
de nossos corpos, mas também a execução da 

condenação eterna de Satanás e de todos os 
demônios; a bem-aventurança do nosso 

governo com Cristo no milênio; a glória dos 

novos céus e da nova terra; a nova Jerusalém e 

tudo o mais que se refira ao nosso estado eterno. 

Temos uma esperança que não é incerta. Não se 
trata de algo que aguardamos com a 

possibilidade de falhar. Mas é esperança no 

sentido de certeza de cumprimento pleno de 
tudo o que é prometido e que por ela 

aguardarmos em Deus.  

Não é também uma esperança passiva de quem 
se resigna diante de tudo o que se lhe opõe e 

recua, mas é esperança ativa que nos leva a 

seguir adiante com fé que o nosso trabalho no 

Senhor não é vão e que ele é galardoador dos 
que o buscam e o servem em fidelidade. 
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Provérbios 12 

 
"1 O que ama a correção ama o conhecimento; 

mas o que aborrece a repreensão é insensato. 

2 O homem de bem alcançará o favor do Senhor; 
mas ao homem de perversos desígnios ele 

condenará. 

3 O homem não se estabelece pela impiedade; a 
raiz dos justos, porém, nunca será removida. 

4 A mulher virtuosa é a coroa do seu marido; 
porém a que procede vergonhosamente é como 

apodrecimento nos seus ossos. 

5 Os pensamentos do justo são retos; mas os 
conselhos do ímpio são falsos. 

6 As palavras dos ímpios são emboscadas para 
derramarem sangue; a boca dos retos, porém, os 
livrará. 

7 Transtornados serão os ímpios, e não serão 
mais; porém a casa dos justos permanecerá. 

8 Segundo o seu entendimento é louvado o 

homem; mas o perverso decoração é 
desprezado. 

9 Melhor é o que é estimado em pouco e tem 
servo, do que quem se honra a si mesmo e tem 

falta de pão. 
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10 O justo olha pela vida dos seus animais; 
porém as entranhas dos ímpios são cruéis. 

11 O que lavra a sua terra se fartará de pão; mas o 
que segue os ociosos é falto de entendimento. 

12 Deseja o ímpio o despojo dos maus; porém a 
raiz dos justos produz o seu próprio fruto. 

13 Pela transgressão dos lábios se enlaça o mau; 
mas o justo escapa da angústia. 

14 Do fruto das suas palavras o homem se farta 
de bem; e das obras das suas mãos se lhe 

retribui. 

15 O caminho do insensato é reto aos seus olhos; 
mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. 

16 A ira do insensato logo se revela; mas o 
prudente encobre a afronta. 

17 Quem fala a verdade manifesta a justiça; 
porém a testemunha falsa produz a fraude.  

18 Há palrador cujas palavras ferem como 
espada; porém a língua dos sábios traz saúde. 

19 O lábio veraz permanece para sempre; mas a 
língua mentirosa dura só um momento. 

20 Engano há no coração dos que maquinam o 
mal; mas há gozo para os que aconselham a paz. 
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21 Nenhuma desgraça sobrevém ao justo; mas 
os ímpios ficam cheios de males. 

22 Os lábios mentirosos são abomináveis ao 
Senhor; mas os que praticam a verdade são o seu 

deleite. 

23 O homem prudente encobre o 
conhecimento; mas o coração dos tolos 

proclama a estultícia. 

24 A mão dos diligentes dominará; mas o 
indolente será tributário servil. 

25 A ansiedade no coração do homem o abate; 
mas uma boa palavra o alegra. 

26 O justo é um guia para o seu próximo; mas o 
caminho dos ímpios os faz errar. 

27 O preguiçoso não apanha a sua caça; mas o 
bem precioso do homem é para o diligente. 

28 Na vereda da justiça está a vida; e no seu 
caminho não há morte. 

 

No verso 1 se afirma que: 

“O que ama a correção ama o conhecimento; 
mas o que aborrece a repreensão é insensato.” 

(v. 1) 



128 

 

Isto porque na condição de limitados, 
imperfeitos e pecadores, mesmo os crentes 

necessitam ser exortados (encorajados a 

perseverarem na fé e na prática da justiça) ainda 
quando tudo vá bem com eles nos assuntos do 

reino de Deus, porque este é o modo 

determinado pelo Senhor para que nunca 
venhamos a cair, como vemos no ensino do 

Novo Testamento. 

Tendo falado do peso da responsabilidade dos 
ministros do evangelho, Paulo apresentou a 

Timóteo, em II Tim 4.2, de maneira resumida, 

quais são os principais deveres do ministro do 

evangelho: 

Primeiro: Pregar a Palavra, instando a tempo e 
fora de tempo.  

Em segundo lugar: Admoestar. 

Em terceiro: Repreender. 

E em quarto: Exortar. 

Sendo que tudo isto deve ser feito com toda 
longanimidade e doutrina. 

Obedecer, Guardar, Cumprir e Dever 
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São inúmeras as passagens bíblicas que 
afirmam o nosso dever de guardar e cumprir a 

Palavra de Deus. 

Estamos obrigados por um dever de consciência 

a cumprir tudo o que nos é ordenado pelo 
Senhor, e aqueles que resistem à Sua vontade 

estão, por conseguinte sujeitos ao Seu juízo. 

Em nossa época se coloca mais ênfase nos 
direitos do que nos deveres, e isto explica, em 

parte, a decadência moral de nossa sociedade, 
porque sendo pecadores, o único direito natural 

que possuíamos era o de uma condenação 

eterna por Deus, e da qual escapamos somente 

pelo cumprimento do dever de atender ao que 
nos é ordenado por Deus em Sua Palavra – por 

deixarmos nossos maus caminhos pelo 

arrependimento e fé em Jesus Cristo, para o 

perdão dos nossos pecados, de modo que 
possamos nos consagrar a Ele revestindo-nos de 

Suas virtudes. 

Necessitamos de libertação para podermos nos 
dedicar à execução dos nossos deveres em 

relação a Deus e ao nosso próximo, e esta 
libertação pode ser achada somente em Jesus 

Cristo. 

A pecadores que se achavam condenados fica 
bem se ocuparem continuamente em saber 

quais são os seus deveres para com Deus e para 
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com o seu próximo, de modo a se viver justa, 

sábia e piedosamente. 

A graça que nos é concedida em Cristo, e tudo 
mais que recebemos da parte de Deus não é por 

motivo de termos direitos naturais a isto, senão 

que somos alvo da exclusiva misericórdia de 

Deus que nos concede os seus dons imerecidos.  

Dizemos que Jesus comprou para nós o direito 
de sermos filhos e herdeiros de Deus, e isto é 

verdadeiro, mas note-se que não é isto um 
direito de nascença, ou seja, um direito natural, 

senão um direito que foi adquirido para nós 

pelos méritos de um outro, a saber, do nosso 

Salvador e Senhor.  

É, por conseguinte, no cumprimento dos nossos 
deveres para com Deus, que entramos na posse 

dos direitos adquiridos por Jesus, mas isto é 
sempre feito por pura graça e misericórdia.  

Estamos todos colocados em determinadas 
relações, como marido e mulher, pais e filhos, 

irmãos e irmãs, senhores e servos. Há algumas 
relações sobre as quais não temos controle, e 

outras, que podemos controlar em certa 

medida; mas em ambos casos não podemos 

fugir às responsabilidades. Cada nova posição 
traz uma nova responsabilidade com ela. 

Não deve haver nenhuma sensação de cabeça 
vazia ao entrar em um novo relacionamento, 
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como o casamento, e não deve haver nenhuma 

esquiva das obrigações presentes que repousam 

sobre nós em qualquer relacionamento. 

Esposas, maridos; pais, filhos; servos; patrões, 
são intimados a agir de acordo com seu lugar e 

função em suas respectivas esferas, mas não 

isoladamente.  

Todo dever está associado a um direito; e todo o 
direito traz consigo um dever correspondente.  

Os deveres dos homens e mulheres nas relações 
da vida são mútuos, não são unilaterais, mas 

equilibrados em ambos os lados. 

A esposa deve respeitar o marido e o marido por 

seu turno deve amar a esposa. Os filhos devem 
obedecer seus pais e estes não devem irritar 

seus filhos. Os servos devem servir a seus 

senhores, mas estes devem ser justos e 

generosos em relação a eles.  

Ao pensarmos em nossos direitos devemos 
pesá-los com nossos deveres em relação 

àqueles dos quais cobramos esses direitos. 

Estendendo esta relação para o seu nível mais 
elevado que é o do homem para com Deus, 
vemos Deus executando com perfeição todos os 

deveres que atribui a Si mesmo para fazer-nos 

bem, e então, em contrapartida, devemos servi-

lo em tudo por amor e com zelo. 
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Não é de se esperar do empregado que sirva bem 
ao patrão que é generoso e justo para com ele?  

O direito adquirido não determina em 
contrapartida e em consequência um dever? 

E leve-se em conta que Deus não age em relação 
a nós como um patrão, senão como um pai 

amoroso, e deveria receber de nossa parte uma 
maior aplicação em nosso deveres para com ele, 

até mesmo porque ele detém um direito legal 

sobre nós por ser não apenas o nosso Criador, 

como também o nosso Salvador. 
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Provérbios 13 

 

“1 O filho sábio ouve a instrução do pai; mas o 

escarnecedor não escuta a repreensão. 

2 Do fruto da boca o homem come o bem; mas o 
apetite dos prevaricadores alimenta-se da 
violência. 

3 O que guarda a sua boca preserva a sua vida; 
mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si 

a ruína. 

4 O preguiçoso deseja, e coisa nenhuma 

alcança; mas o desejo do diligente será 
satisfeito. 

5 O justo odeia a palavra mentirosa, mas o ímpio 
se faz odioso e se cobre de vergonha. 

6 A justiça guarda ao que é reto no seu caminho; 
mas a perversidade transtorna o pecador. 

7 Há quem se faça rico, não tendo coisa alguma; 
e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. 

8 O resgate da vida do homem são as suas 
riquezas; mas o pobre não tem meio de se 

resgatar. 

9 A luz dos justos alegra; porem a lâmpada dos 
ímpios se apagará. 
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10 Da soberba só provém a contenda; mas com 
os que se aconselham se acha a sabedoria. 

11 A riqueza adquirida às pressas diminuirá; mas 
quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. 

12 A esperança adiada entristece o coração; mas 
o desejo cumprido é árvore de vida. 

13 O que despreza a palavra traz sobre si a 
destruição; mas o que teme o mandamento será 

galardoado. 

14 O ensino do sábio é uma fonte de vida para 
desviar dos laços da morte. 

15 O bom senso alcança favor; mas o caminho 
dos prevaricadores é áspero: 

16 Em tudo o homem prudente procede com 
conhecimento; mas o tolo espraia a sua 

insensatez. 

17 O mensageiro perverso faz cair no mal; mas o 
embaixador fiel traz saúde. 

18 Pobreza e afronta virão ao que rejeita a 
correção; mas o que guarda a repreensão será 

honrado. 

19 O desejo que se cumpre deleita a alma; mas 
apartar-se do mal é abominação para os tolos. 
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20 Quem anda com os sábios será sábio; mas o 
companheiro dos tolos sofre aflição. 

21 O mal persegue os pecadores; mas os justos 

são galardoados com o bem. 

22 O homem de bem deixa uma herança aos 
filhos de seus filhos; a riqueza do pecador, 

porém, é reservada para o justo. 

23 Abundância de mantimento há, na lavoura do 
pobre; mas se perde por falta de juízo. 

24 Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho; 
mas quem o ama, a seu tempo o castiga. 

25 O justo come e fica satisfeito; mas o apetite 
dos ímpios nunca se satisfaz.” 

Nunca devemos esquecer que é a própria 
obediência dos pais que se torna o modelo para 

a obediência dos filhos. É nosso respeito por um 
ao outro como pai e mãe que lhes mostra qual o 

tipo de respeito que eles devem ter por nós. É 

quando eu respeito minha esposa e ela me 

respeita que eles entendem o que é respeito. 

Honra, Respeito e Reverência 

Uma das grandes provas da corrupção dos bons 
costumes na sociedade atual em que vivemos, 

está em que, quanto mais irreverente alguém 

for, mais possibilidades de sucesso segundo o 
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mundo tal pessoa terá, especialmente se for um 

artista da mídia. 

Confunde-se irreverência, com autenticidade e 
coragem. Na verdade, é um hábito e costume 
reprovados por Deus, em contraposição com 

um procedimento reverente que Lhe é sempre 

agradável. 

Honrar, respeitar, reverenciar é o dever de todo 

homem, especialmente em relação àqueles que 
Deus tem colocado em posição de liderança 

sobre nós.  

Quando vivemos de modo honrado, buscando 
fazê-lo para honrar ao Senhor, é certo que Ele 
nos honrará também conforme tem prometido 

na Sua Palavra.  

O homem a quem Deus honra, ainda que não 
receba honra da parte de muitos, senão 

oposição e perseguição poderá estar em paz 
com sua consciência, e com plena certeza de 

que será guardado por Deus. 

Por isso, não se deve buscar honrarias da parte 
dos homens, senão exclusivamente da parte do 
Senhor, cuja graça nos manterá humildes 

mesmo que sejamos honrados por muitos, pelo 

nosso bom procedimento e testemunho. 

O modo de ser honrado por Deus é não 
buscando honra e glória para nós mesmos, 
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senão somente para Ele. O próprio Senhor Jesus 

Cristo não buscou glorificar a Si mesmo, pois 

bem sabia que toda honra verdadeira e 

permanente é somente aquela que é conferida 
por Deus Pai. 

Deus deixou de forma muito clara em Sua 
Palavra, que a melhor forma de honrá-Lo é por 

se guardar os Seus mandamentos, vivendo não 

por vista, mas por fé. 
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Provérbios 14 

 

“1 Toda mulher sábia edifica a sua casa; a 

insensata, porém, derruba-a com as suas mãos. 

2 Quem anda na sua retidão teme ao Senhor; 
mas aquele que é perverso nos seus caminhos 

despreza-o. 

3 Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os 
lábios do sábio preservá-lo-ão. 

4 Onde não há bois, a manjedoura está vazia; 
mas pela força do boi há abundância de 
colheitas. 

5 A testemunha verdadeira não mentirá; a 
testemunha falsa, porém, se desboca em 

mentiras. 

6 O escarnecedor busca sabedoria, e não a 
encontra; mas para o prudente o conhecimento 
é fácil. 

7 Vai-te da presença do homem insensato, pois 
nele não acharás palavras de ciência. 

8 A sabedoria do prudente é entender o seu 
caminho; porém a estultícia dos tolos é enganar. 

9 A culpa zomba dos insensatos; mas os retos 
têm o favor de Deus. 
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10 O coração conhece a sua própria amargura; e 
o estranho não participa da sua alegria. 

11 A casa dos ímpios se desfará; porém a tenda 
dos retos florescerá. 

12 Há um caminho que ao homem parece 
direito, mas o fim dele conduz à morte. 

13 Até no riso terá dor o coração; e o fim da 
alegria é tristeza. 

14 Dos seus próprios caminhos se fartará o infiel 
de coração, como também o homem bom se 

contentará dos seus. 

15 O simples dá crédito a tudo; mas o prudente 
atenta para os seus passos. 

16 O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo é 
arrogante e dá-se por seguro. 

17 Quem facilmente se ira fará doidices; mas o 
homem discreto é paciente; 

18 Os simples herdam a estultícia; mas os 
prudentes se coroam de conhecimento. 

19 Os maus inclinam-se perante os bons; e os 
ímpios diante das portas dos justos.  

20 O pobre é odiado até pelo seu vizinho; mas os 
amigos dos ricos são muitos. 
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21 O que despreza ao seu vizinho peca; mas feliz 
é aquele que se compadece dos pobres. 

22 Porventura não erram os que maquinam o 
mal? mas há beneficência e fidelidade para os 

que planejam o bem. 

23 Em todo trabalho há proveito; meras palavras, 
porém, só encaminham para a penúria. 

24 A coroa dos sábios é a sua riqueza; porém a 
estultícia dos tolos não passa de estultícia. 

25 A testemunha verdadeira livra as almas; mas 
o que fala mentiras é traidor. 

26 No temor do Senhor há firme confiança; e os 
seus filhos terão um lugar de refúgio. 

27 O temor do Senhor é uma fonte de vida, para 
o homem se desviar dos laços da morte. 

28 Na multidão do povo está a glória do rei; mas 
na falta de povo está a ruína do príncipe. 

29 Quem é tardio em irar-se é grande em 
entendimento; mas o que é de ânimo 
precipitado exalta a loucura. 

30 O coração tranquilo é a vida da carne; a inveja, 
porém, é a podridão dos ossos. 
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31 O que oprime ao pobre insulta ao seu Criador; 
mas honra-o aquele que se compadece do 

necessitado. 

32 O ímpio é derrubado pela sua malícia; mas o 
justo até na sua morte acha refúgio. 

33 No coração do prudente repousa a sabedoria; 
mas no coração dos tolos não é conhecida. 

34 A justiça exalta as nações; mas o pecado é o 
opróbrio dos povos. 

35 O favor do rei é concedido ao servo que 
procede sabiamente; mas sobre o que procede 

indignamente cairá o seu furor.” 

Responsabilidade 

Quando usamos a palavra responsável, a noção 
que nos vem imediatamente à mente é a de 

alguém que tem a seu cargo determinadas 

pessoas ou atividades. 

A noção não é incorreta, mas geralmente não 
lhe acrescentamos o principal significado da 

palavra, que é o de que aquele que é 

responsável, o é no sentido de ter que responder 
perante alguém superior prestando conta dos 

encargos que lhe foram atribuídos. 

A isto deve ser acrescentado também, que 
quando se trata de Deus, todos são responsáveis 



142 

 

perante Ele não apenas em relação aos nossos 

encargos, mas, sobretudo em relação ao nosso 

comportamento, atitudes, pensamentos, 

palavras, ações e omissões. 

Responsável significa literalmente, aquele que 
pode e deve responder. 

Um bebê não é responsável, porque não tem 
ainda as faculdades mentais amadurecidas para 

discernir sobre as consequências de seu 

comportamento e ações, e por isso nosso 
Senhor afirma que o reino dos céus pertence aos 

pequeninos, ou seja, àqueles que ainda não têm 

noção, não apenas do que seja o pecado, como 

também, a consciência dos males que ele 
ocasiona.  

Mas, uma vez chegados à referida consciência 
todos nos tornamos responsáveis perante Deus 
e teremos que Lhe prestar contas de todo o 

nosso pensar e agir, no Tribunal de Cristo 

(salvos), ou no Dia do Grande Juízo (ímpios não 

regenerados, ou seja, não nascidos de novo do 
Espírito). 

Ninguém se abençoe no seu íntimo, enquanto 
permanece na prática do pecado. Tudo está 

sendo visto e registrado pelo Grande Juiz para o 
dia da prestação de contas. 

Que sejamos louvados e não reprovados 
naquele dia, pois as consequências serão 
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eternas, quer para o bem, quer para o mal, quer 

para perdas, quer para ganhos.  

O Senhor retribuirá a cada um segundo as suas 
obras, e nada deixará de ser pesado e julgado, 

ainda que seja uma palavra fútil.  

Tenhamos então, o mesmo temor que havia no 
apóstolo Paulo, pelo qual pôde ser e fazer tudo o 

que foi tanto para Deus, quanto para os homens; 

e morto, ainda fala. 

“Foi precisamente para esse fim que Cristo 
morreu e ressurgiu: para ser Senhor tanto de 

mortos como de vivos. 

Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por 
que desprezas o teu irmão? Pois todos 

compareceremos perante o tribunal de Deus. 

Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, 
diante de mim se dobrará todo joelho, e toda 

língua dará louvores a Deus. 

Caráter e Personalidade 

Tanto o caráter quanto a personalidade por 
fazerem parte inerente do ser, não constam 

como palavras separadas no texto bíblico, tanto 

no original hebraico do VT, quando no grego do 

NT. 



144 

 

Assim, deve ser visto de modo subentendido 
quando os traços de caráter e personalidade são 

citados na Bíblia.  

Por exemplo; em Provérbios 16.27-29, onde se lê: 

27 O homem vil suscita o mal; e nos seus lábios 
há como que um fogo ardente. 

28 O homem perverso espalha contendas; e o 
difamador separa amigos íntimos. 

29 O homem violento alicia o seu vizinho, e guia-
o por um caminho que não é bom. 

Podemos ler: 

27 O homem de caráter vil suscita o mal... 

28 O homem de caráter perverso espalha 
contendas...   

29 O homem de caráter violento alicia o seu 
vizinho... 

Em Isaías 32.7, onde se lê: 

7 Também as maquinações do fraudulento são 
más; ele maquina invenções malignas para 

destruir os mansos com palavras falsas, mesmo 
quando o pobre fala o que é reto. 

Podemos ler: 
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7 Também as maquinações do homem de 
caráter fraudulento são más...  

Em Atos 2.22, onde lemos: 

22 Varões israelitas, escutai estas palavras: A 
Jesus, o nazareno, varão aprovado por Deus 

entre vós com milagres, prodígios e sinais, que 

Deus por ele fez no meio de vós, como vós 
mesmos bem sabeis; 

Podemos ler: 

22 Varões israelitas, escutai estas palavras: A 
Jesus, o nazareno, varão de caráter aprovado por 
Deus... 

Em Filipenses 2.22, onde lemos: 

22 Mas sabeis que provas deu ele de si; que, 

como filho ao pai, serviu comigo a favor do 
evangelho. 

Podemos ler: 

22 Mas sabeis que provas deu ele de seu 
caráter... 

Em 2 Timóteo 2.15, onde lemos: 

15 Procura apresentar-te diante de Deus 
aprovado, como obreiro que não tem de que se 
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envergonhar, que maneja bem a palavra da 

verdade. 

Podemos ler 

15 Procura apresentar-te diante de Deus com 
caráter aprovado... 

Vemos assim que tanto traços viciosos, quanto 
virtuosos podem compor o caráter de uma 

pessoa, e tanto mais puro e bom é o caráter 

quanto maior é o número de virtudes que se 
possui, e um comportamento que seja 

condizente com as referidas virtudes. 

Não basta crer num sistema de valores e aprová-
lo, pois o caráter não é determinado somente 

pelo que se crê e se aprova, mas sobretudo pela 

prática de nossas crenças, estando nossa 
personalidade moldada e definida pelas 

mesmas.   

A bem-aventurança, conforme podemos ver nas 
palavras de Jesus no Sermão do Monte, não 

depende das circunstâncias da vida de uma 
pessoa, mas dos traços do seu caráter conforme 

são destacados por ele especialmente no 

começo do quinto capítulo do evangelho de 

Mateus. 

Este caráter é definido como um estado interno 
de ser.  
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Esse caráter cristão deve ser formado na própria 
estrutura da natureza moral.  

Todas as formas de comportamento que Jesus 
destacou no Sermão do Monte revelam que o 

caráter deve ser forjado na estrutura da 

natureza moral – não de uma moralidade formal 
e externa, mas interna, vital e espiritual.  

É a posse de tal tipo de caráter que vai 
determinar que nossas ações sejam feitas com 
base em motivos corretos. 

O caráter aprovado é um dom de Deus, 
concedido àqueles que se se consagram a Ele e 
ao Seu serviço, àqueles que buscam com toda a 

diligência conhecer e fazer a Sua vontade. 

Como tudo o mais que cresce no Reino de Deus, 
o caráter cristão também se tornará cada vez 

mais puro e forte, à medida que fizermos 

progresso em santificação pela Palavra aplicada 

pelo Espírito Santo às nossas vidas.  

Mas, isto não é possível sem consagração. 

A consagração é um ato da vontade de trazer 
nossas faculdades, especialmente da alma e do 

espírito, sob a influência de um santo propósito. 

Ela consiste sobretudo em nos submetermos à 

instrução, direção e poder do Espírito Santo. 
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O refino da fé pelas provações também é outro 
fator importante na formação do caráter cristão, 

porque o homem de coração dobre nada obterá 

do Senhor, de modo que aquele que confia no 
Senhor há de receber dele um caráter firme e 

inabalável que o manterá fiel à Sua Palavra em 

todas as circunstâncias. 

O crente deve ter como o propósito supremo de 
sua vida, a obtenção de tal caráter. Para isto 

deverá se esforçar, buscar e orar sem cessar. É 
do agrado de Deus formar em nós 

progressivamente o caráter de Cristo, mas ele 

determinou que isto deve ser buscado com toda 

a diligência, e para tanto devemos pedir-lhe que 
o forje em nós.  

O caráter se comprovará bom e forte à medida 
que resista às provações e tentações, ou seja, 

sem sombra de variação em nosso 

comportamento quando a elas submetidos.  

Muito do nosso caráter e personalidade é 
fortemente impactado e reorientado quando 

nos convertemos a Cristo e nascemos de       novo 
do Espírito Santo. Todavia, há de se completar, 

pelo mesmo processo de operação sobrenatural 

do Espírito, o trabalho do aperfeiçoamento da 

nossa personalidade e caráter, pela remoção 
progressiva dos hábitos e comportamentos 

inerentes ao velho modo de vida, e pela 

implantação também progressiva das virtudes 

de Cristo.  



149 

 

Convicções arraigadas, e ainda que 
coerentemente determinantes no nosso modo 

de proceder, e que nos tenham conferido um 

caráter firme, deverão ser desarraigadas caso 
não se conformem ao padrão bíblico e divino. 

Veja que o caráter cristão não é própria e 
necessariamente o tipo de caráter que é 

aplaudido pelo mundo, pelo simples fato de 

alguém ser firme e coerente com suas 

convicções, ainda que aparentemente boas. Este 
era o caso típico dos fariseus dos dias de Jesus, 

que eram considerados como pessoas santas 

pela sociedade judaica de um modo geral, pela 

forma determinada com que defendiam suas 
tradições religiosas, e, no entanto, Jesus os 

denunciou como sendo hipócritas e 

adulteradores da Palavra de Deus. Eles não 

praticavam as coisas que eles ensinavam.  

Os fariseus não podiam dar uma resposta 
favorável à demanda religiosa verdadeira 
porque não criam em Cristo – não tinham, por 

conseguinte, a habitação, direção e instrução do 

Espírito Santo, e estando mortos 

espiritualmente não podiam refletir a vida e o 
vigor da verdadeira espiritualidade. 

O caráter do crente não é formado por um mero 
esforço unilateral da sua parte, mas sobretudo 

pela infusão de poder que recebe do Espírito 

Santo que nele opera implantando a lei de Deus 

em sua mente e coração (Jeremias 31.33). 



150 

 

Assim, o grande ponto de partida para a 
formação do caráter cristão se encontra na 

regeneração, ou seja, no novo nascimento pelo 

Espírito Santo. 

O caráter cristão é determinado pela constância 
em se andar no Espírito (Gálatas 5.16) de modo 

que se tenha a mente e o caráter de Cristo. Este 

caráter não se encontra propriamente em nós – 
ele é recebido e moldado a partir do céu – daí o 

apóstolo afirmar que já não vive mais o crente 

pelo seu ego, mas por Cristo que nele vive.  

É de Deus que se recebe o aprendizado de se ter 

firmeza na verdade em face de oposições, sejam 
elas de qual natureza for. É dele que recebe o 

desapego ao mundo e à própria vida, e a não 

temer a face do homem quando importa 

obedecer à Sua vontade. Isto não nos vem da 
noite para o dia, mas na longa jornada da vida 

cristã, crescendo em estatura espiritual diante 

de Deus e dos homens.   

Mas. como vivemos em dias em que é comum a 
busca do prazer pelo prazer, conforme 

afirmação do apóstolo que nos últimos dias os 

homens seriam mais amantes dos prazeres do 

que de Deus, quando a filosofia reinante na 
sociedade é de caráter hedonista, devemos 

lembrar continuamente das palavras de nosso 

Senhor de que aquele que não renunciar a tudo 

o que tem, inclusive à sua própria vida, não pode 
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ser seu discípulo, ou seja, não poderá aprender 

dele o que convém. 

O alvo da vida cristã não é proporcionar prazer, 
não é o de aumentar nossos níveis de serotonina 

e dopamina, para que tenhamos a sensação de 

bem-estar, pois isto pode ou não estar presente 

em nossas vidas, nos combates que temos que 
travar contra a carne, o diabo e o fascínio do 

mundo.  

Um crente pode ser melancólico, como era 
David Brainerd, e tantos outros, e no entanto, 

sustentar um caráter santo e justo admirável. 

Veja que nas bem-aventuranças Jesus destaca 
como motivo de grande regozijo espiritual o fato 

de sofrermos perseguições por amor do Seu 

nome. Ele afirma que bem-aventurado é o que 

chora, e certamente o choro ali referido não é o 
de alegria, mas o de contrição pelo pecado e de 

arrependimento. 

O que vale no caráter do cristão é o sim, sim, 

não, não, o que passa disso é de procedência 
maligna. 

E este “sim” e este “não” são respectivamente, o 
sim para o que é verdadeiro santo e justo, e o não 
para o que é falso, ímpio e injusto, não apenas 

refletido em palavras, mas sobretudo na prática 

da vida; pois é pelo tipo de fruto que produz que 

o caráter da árvore é conhecido. 
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Provérbios 15 

 

“1 A resposta branda desvia o furor, mas a 
palavra dura suscita a ira. 

2 A língua dos sábios destila o conhecimento; 
porém a boca dos tolos derrama a estultícia. 

3 Os olhos do Senhor estão em todo lugar, 
vigiando os maus e os bons. 

4 Uma língua suave é árvore de vida; mas a 
língua perversa quebranta o espírito. 

5 O insensato despreza a correção de seu pai; 
mas o que atende à admoestação alcança a 

prudência. 

6 Na casa do justo há um grande tesouro; mas 
nos lucros do ímpio há perturbação. 

7 Os lábios dos sábios difundem conhecimento; 
mas não o faz o coração dos tolos. 

8 O sacrifício dos ímpios é abominável ao 
Senhor; mas a oração dos retos lhe é agradável. 

9 O caminho do ímpio é abominável ao Senhor; 
mas ele ama ao que segue a justiça. 

10 Há disciplina severa para o que abandona a 
vereda; e o que aborrece a repreensão morrerá. 
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11 O Seol e o Abadom estão abertos perante o 
Senhor; quanto mais o coração dos filhos dos 

homens! 

12 O escarnecedor não gosta daquele que o 
repreende; não irá ter com os sábios. 

13 O coração alegre aformoseia o rosto; mas pela 

dor do coração o espírito se abate. 

14 O coração do inteligente busca o 
conhecimento; mas a boca dos tolos se 

apascenta de estultícia. 

15 Todos os dias do aflito são maus; mas o 
coração contente tem um banquete contínuo. 

16 Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do 
que um grande tesouro, e com ele a inquietação. 

17 Melhor é um prato de hortaliça, onde há 
amor, do que o boi gordo, e com ele o ódio. 

18 O homem iracundo suscita contendas; mas o 
longânimo apazigua a luta. 

19 O caminho do preguiçoso é como a sebe de 
espinhos; porém a vereda dos justos é uma 

estrada real. 

20 O filho sábio alegra a seu pai; mas o homem 
insensato despreza a sua mãe. 
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21 A estultícia é alegria para o insensato; mas o 
homem de entendimento anda retamente. 

22 Onde não há conselho, frustram-se os 
projetos; mas com a multidão de conselheiros se 

estabelecem. 

23 O homem alegra-se em dar uma resposta 

adequada; e a palavra a seu tempo quão boa é! 

24 Para o sábio o caminho da vida é para cima, a 
fim de que ele se desvie do Seol que é em baixo. 

25 O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas 
estabelece a herança da viúva. 

26 Os desígnios dos maus são abominação para 
o Senhor; mas as palavras dos limpos lhe são 
aprazíveis. 

27 O que se dá à cobiça perturba a sua própria 
casa; mas o que aborrece a peita viverá. 

28 O coração do justo medita no que há de 
responder; mas a boca dos ímpios derrama 

coisas más. 

29 Longe está o Senhor dos ímpios, mas ouve a 
oração dos justos. 

30 A luz dos olhos alegra o coração, e boas-novas 
engordam os ossos. 
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31 O ouvido que escuta a advertência da vida terá 
a sua morada entre os sábios. 

32 Quem rejeita a correção menospreza a sua 
alma; mas aquele que escuta a advertência 
adquire entendimento. 

33 O temor do Senhor é a instrução da sabedoria; 
e adiante da honra vai a humildade.” 

Alegria e Regozijo 

“porque o reino de Deus não consiste no comer 
e no beber, mas na justiça, na paz, e na alegria no 

Espírito Santo.” (Romanos 14.17) 

Quando a Bíblia se refere à alegria espiritual, o 

que está em foco é muito mais o sentimento de 
contentamento em Deus, do que simplesmente 

a exteriorização de um sentimento de regozijo 

provocado por condições naturais. 

Trata-se de se estar satisfeito em toda e 
qualquer circunstância sabendo que tudo se 

encontra sob o controle de Deus, e que Ele fará 

com que tudo contribua para o aperfeiçoamento 

espiritual do crente. 

Em suma, o próprio Deus é a alegria do Seu povo. 
O fato de sabermos que Ele está alegre conosco 

é o motivo da nossa força e alegria; pois é 

impossível que haja alegria em nós promovida 

pelo Espírito Santo, quando O entristecemos por 
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causa dos nossos pecados. Nestas ocasiões, em 

vez de alegria e contentamento deve haver 

tristeza e arrependimento, para que a alegria 

possa ser restaurada. 

Então, poderíamos chamar de insensatez ou 
disfarce quando o crente está se alegrando 

externamente, rindo-se à socapa, quando sabe 
no seu interior que Deus está entristecido por 

causa dos seus pecados não confessados e 

abandonados. 

O verdadeiro contentamento espiritual sempre 
brota de uma consciência pura e uma fé não 

fingida; por conseguinte, este contentamento 

verdadeiro demanda obrigatoriamente que 
tenhamos consciência da nossa real condição 

perante Deus, uma vez que é por sabermos que 

estamos santificados, que somos gratos e 

alegres pelo trabalho do Espírito Santo na 
purificação dos nossos corações. 

Importa que sejamos sinceros diante de Deus 
para que possamos contar sempre com o 

derramar da Sua graça em nossas vidas. Deus 
que é santo e verdadeiro não pode aprovar ou 

incentivar um comportamento hipócrita, e 

mentiroso.  Ele  gerará  alegria onde encontrar a 
verdade, e daí se dizer que o amor se alegra com 

a justiça e a verdade. 

Nosso Senhor se referiu à alegria que existe no 
céu, mesmo entre os anjos, quando apenas um 
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pecador se converte a Deus. Disso 

depreendemos que um dos maiores motivos 

para alegrarmos a Deus é o de sermos achados 

envolvidos na Sua obra, principalmente no que 
respeita à salvação dos pecadores. Onde falta 

este interesse no coração dos crentes, pelo 

progresso do evangelho, há de se duvidar da 
natureza verdadeira do seu contentamento 

espiritual. 

Como posso me alegrar estando indiferente ao 
grande interesse de Deus? Como Ele poderia me 
alegrar constantemente com a alegria que 

procede do Espírito, sabendo que com isso 

estaria incentivando e apoiando a minha 

indiferença? 

Por isso, inspirado pelo Espírito, o apóstolo João 
afirmou que não tinha maior alegria do que a de 

ver seus filhos na fé andando na verdade do 
evangelho. E este é o mesmo sentimento em 

todos aqueles que têm andado no Espírito. 

Nosso Senhor diz que devemos nos alegrar e 

exultar quando formos perseguidos e injuriados 
por causa do seu nome. 

O apóstolo Tiago diz que devemos ter por motivo 
de toda a alegria, o passarmos por várias 
provações. Por acaso estariam se referindo, a se 

ter um sorriso nos lábios em meio aos 

sofrimentos ou a um contentamento interno, 

ainda que tristes pelas coisas sofridas, por 
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sabermos que tudo isto sucede para confirmar 

que somos de fato filhos de Deus? 

Evidentemente é algo antinatural, e pode até 
parecer zombeteiro e insano estar dando 

risadas em meio a sofrimentos. Concluímos 

então, que é possível estar entristecido pelas 

circunstâncias exteriores, mas alegre no 
interior pela sensação de paz e segurança que 

temos da parte do Espírito Santo, ainda que em 

meio aos piores conflitos. 

Logo, nosso Senhor e os apóstolos ensinam que 
é possível e necessário desfrutar da Sua paz e 

alegria nas horas difíceis da vida.  

O apóstolo Paulo recomenda que sejamos 
pacientes na tribulação e sempre alegres no 

Senhor. 

Nada há de errado com a alegria que é natural, 
se é gerada por motivos corretos, todavia, nunca 

deve ser confundida com aquela alegria que não 

é passageira, e é fruto do Espírito Santo – a 

alegria que nada pode apagar ou roubar – a 
alegria que prevalece sobre todas as 

circunstâncias, e enche de significado o nosso 

viver. 

Nunca é demais recordar, que a epístola aos 
Filipenses – conhecida como a epístola da 

alegria – foi escrita pelo apóstolo  Paulo, quando 

se encontrava numa prisão romana. 
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Tudo isto é possível, porque esta alegria é “no 
Senhor”, a saber, procedente da nossa 

comunhão com Ele. 
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Provérbios 16 
 

“1 Ao homem pertencem os planos do coração; 
mas a resposta da língua é do Senhor. 

2 Todos os caminhos do homem são limpos aos 
seus olhos; mas o Senhor pesa os espíritos. 

3 Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus 
desígnios serão estabelecidos. 

4 O Senhor fez tudo para um fim; sim, até o 
ímpio para o dia do mal. 

5 Todo homem arrogante é abominação ao 
Senhor; certamente não ficará impune. 

6 Pela misericórdia e pela verdade expia-se a 
iniquidade; e pelo temor do Senhor os homens 

se desviam do mal. 

7 Quando os caminhos do homem agradam ao 
Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz 

com ele. 

8 Melhor é o pouco com justiça, do que grandes 

rendas com injustiça. 

9 O coração do homem propõe o seu caminho; 
mas o Senhor lhe dirige os passos. 

10 Nos lábios do rei acham-se oráculos; em juízo 
a sua boca não prevarica. 
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11 O peso e a balança justos são do Senhor; obra 
sua são todos os pesos da bolsa. 

12 Abominação é para os reis o praticarem a 

impiedade; porque com justiça se estabelece o 
trono. 

13 Lábios justos são o prazer dos reis; e eles 
amam aquele que fala coisas retas. 

14 O furor do rei é mensageiro da morte; mas o 
homem sábio o aplacará. 

15 Na luz do semblante do rei está a vida; e o seu 
favor é como a nuvem de chuva serôdia. 

16 Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que 
o ouro! e quanto mais excelente é escolher o 

entendimento do que a prata! 

17 A estrada dos retos desvia-se do mal; o que 
guarda o seu caminho preserva a sua vida. 

18 A soberba precede a destruição, e a altivez do 
espírito precede a queda. 

19 Melhor é ser humilde de espírito com os 
mansos, do que repartir o despojo com os 
soberbos. 

20 O que atenta prudentemente para a palavra 
prosperará; e feliz é aquele que confia no 

Senhor. 
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21 O sábio de coração será chamado prudente; e 
a doçura dos lábios aumenta o saber. 

22 O entendimento, para aquele que o possui, é 
uma fonte de vida, porém a estultícia é o castigo 

dos insensatos. 

23 O coração do sábio instrui a sua boca, e 
aumenta o saber nos seus lábios. 

24 Palavras suaves são como favos de mel, 
doçura para a alma e saúde para o corpo. 

25 Há um caminho que ao homem parece 
direito, mas o fim dele conduz à morte. 

26 O apetite do trabalhador trabalha por ele, 
porque a sua fome o incita a isso. 

27 O homem vil suscita o mal; e nos seus lábios 
há como que um fogo ardente. 

28 O homem perverso espalha contendas; e o 
difamador separa amigos íntimos. 

29 O homem violento alicia o seu vizinho, e guia-
o por um caminho que não é bom. 

30 Quando fecha os olhos fá-lo para maquinar 
perversidades; quando morde os lábios, efetua o 

mal. 
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31 Coroa de honra são as cãs, a qual se obtém no 
caminho da justiça. 

32 Melhor é o longânimo do que o valente; e o 
que domina o seu espírito do que o que toma 

uma cidade. 

33 A sorte se lança no regaço; mas do Senhor 
procede toda a disposição dela.” 

Longanimidade é Fruto do Espírito e não 

Obra da Lei 

"19 Sabei isto, meus amados irmãos: Todo 
homem seja pronto para ouvir,  tardio para falar 

e tardio para se irar. 

20 Porque a ira do homem não opera a justiça de 
Deus. 

21 Pelo que, despojando-vos de toda sorte de 
imundícia e de todo vestígio do mal, recebei 

com mansidão a palavra em vós implantada, a 

qual é poderosa para salvar as vossas almas." 

(Tiago 1.19-21) 

O Tiago, autor da epístola que leva o seu nome, 
era também filho de Maria, e irmão de Jesus, e 

certamente ele viu desde há muito o exemplo de 
mansidão e de longanimidade que se 

encontravam em Jesus, apesar de ter sido dado 

a  Ele pelo Pai toda autoridade no céu e na terra 

para julgar. Ele é o Senhor da ira contra o 
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pecado, o Cordeiro que manifestará a Sua ira no 

tempo do fim, conforme vemos em Apocalipse, 

mas que ao mesmo tempo é manso e humilde de 

coração; e totalmente longânimo (tardio em se 
irar). 

Não podemos medir a nossa ira pela ira de Deus, 
porque a  ira  do  Senhor é perfeitamente justa e 

santa, e é Ele que tem o poder de julgar 

as  consciências humanas e executar uma 

sentença de condenação sobre elas.  A nós, não 
foi dada tal autoridade, ao contrário, somos 

ordenados a não passar este tipo de juízo 

condenatório definitivo nos outros, para que 

não sejamos julgados com a mesma medida que 
julgamos. E quão difícil e delicado é viver isto. 

Por isso, devemos examinar este assunto nas 
Escrituras, para podermos aplicar em nossas 

vidas a vontade de Deus quanto à diferença que 

há entre uma ira justificada e santa, e uma ira 

não justificada e não santa. 

Lembremos que Moisés não estava em rebelião 
contra Deus, mas o povo de Israel sim, e 
murmuraram contra Ele. Mas quando 

Moisés  descarregou  a  sua ira contra eles em 

Refidim, quem foi julgado por Deus naquela 

ocasião foi o próprio Moisés, e não eles. A 
Moisés, o ter se irado contra eles e batido na 

rocha, custou ser proibido de entrar em Canaã, 

ainda que tivesse insistido com o Senhor para 

entrar na terra prometida. Moisés não foi 
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julgado pelo Senhor porque se irou contra o 

pecado dos israelitas, porque  a  sua  ira era 

justificada e santa, mas porque não conteve a 

sua ira, quando Deus não estava exercendo 
nenhum juízo sobre eles, e cabia-lhe seguir 

o  exemplo do Senhor naquela situação. Se 

tivesse de passar algum juízo, ele deveria passar 
o juízo determinado por Deus, e não agir pela 

própria conta.  Há  um grande ensino para nós 

naquele incidente. O que faltou a Moisés foi 

longanimidade. Veja que problema é isto 
quando ela falta aos líderes da Igreja de Cristo. 

Se nós formos perder a nossa tranquilidade de 

mente por causa do pecado de alguns crentes da 

nossa Igreja ou de outras, nós nunca poderemos 
ter paz com Deus, porque o diabo sempre usará 

isto contra nós.  É preciso pois ser sempre 

longânimos, porque sempre haverá o joio entre 

nós. 

É preciso pois aprender do mesmo exemplo de 
longanimidade de  Cristo  e  dos apóstolos, 

especialmente os líderes do povo de Deus, para 

que não venhamos a destruir a obra que Ele nos 

tem designado para dirigir, por causa de um 
destemperamento que não nos permita sermos 

longânimos para com todos, conforme é 

necessário, para que em meio a todas as 

dificuldades que venhamos a encontrar no 
caminho no nosso relacionamento com as 

pessoas que Deus tem colocado debaixo do 

nosso cuidado, especialmente para que aquelas 

dificuldades criadas por Satanás, não venham a 
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pôr a obra do Senhor a perder,  por  falta  da 

nossa longanimidade. 

Por isso, se ordena que a exortação pastoral seja 
feita segundo a doutrina, mas também com 

longanimidade: "prega a palavra, insta a tempo e 

fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, 
com toda longanimidade e doutrina." (II Tim 

4.2). 

Para tanto, o apóstolo Paulo destaca o seu 
próprio exemplo  de  longanimidade para ser 

seguido pelos líderes: 

"Tu, porém, tens observado a minha doutrina, 
procedimento,  intenção,  fé, longanimidade, 
amor, perseverança," (II Tim 3.10). 

Não somente aos líderes, como também a todos 
os crentes, ele afirma a necessidade de serem 

longânimos para com todos: 

"com toda a humildade e mansidão, com 
longanimidade, suportando-vos uns aos outros 

em amor," (Ef 4.2). 

"corroborados com toda a fortaleza, segundo o 
poder da sua glória, para toda a perseverança e 

longanimidade com gozo;" (Col 1.11). 

"Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos 
e amados, de coração compassivo, de 
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benignidade, humildade, mansidão, 

longanimidade," (Col 3.12). 

A longanimidade é uma atitude pessoal de não 

se irar com facilidade e rapidamente em relação 
aos outros. 

Portanto, ao tratarmos de assuntos como a ira de 
Deus, que é um dos Seus atributos, sobre 

assuntos relativos ao Seu juízo, e ao inferno, não 
devemos esquecer de que Deus é longânimo, e 

que por isso, muitas vezes retarda o Seu juízo, dá 

oportunidades imensas aos Seus inimigos para 
se arrependerem, suporta com muita 

longanimidade as iniquidades dos vasos de ira, e 

não se permite ter qualquer perturbação de 

mente por causa das transgressões deles.  E é 
particularmente neste aspecto que Jesus nos 

chama a imitar o Seu próprio exemplo de 

mansidão e humildade, que são a base da sua 

completa longanimidade. De outra forma, por 
exemplo, como o próprio apóstolo Paulo poderia 

ter sido salvo, a não ser pela completa 

longanimidade de Jesus, da qual ele dá 

testemunho em I Tim 1.16, porque afinal foi 
perseguidor da Igreja antes da sua conversão. 

Ele afirma ser o principal dos pecadores por 

causa desta perseguição da Igreja, ao qual Jesus 

demonstrou que é de fato totalmente 
longânimo, porque de outra forma não lhe teria 

perdoado e teria executado o Seu juízo sobre ele 

desde há muito. Mas como é paciente na 

expectativa de que o pecador se arrependa e se 
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converta, ele pôde ser salvo, assim como todos 

aqueles que têm sido alvo da longanimidade de 

Deus, porque não foi longânimo somente para 

com ele, Paulo, mas é para com todos os 
pecadores. 

"mas por isso alcancei misericórdia, para que 
em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse 

toda a sua longanimidade, a fim de que eu 

servisse de exemplo aos que haviam de crer nele 

para a vida eterna." (I Tim 1.16). 

Por isso é preciso ter cuidado para não 
esquecermos que Deus é longânimo, 
especialmente quando pregamos temas sobre a 

Sua  ira  e  juízos,  ou  quando exercemos a 

disciplina na Igreja, porque Deus 

permanece  longânimo,  misericordioso e 
amoroso, apesar de ser terrível a Sua ira e  de  ser 

poderoso  em Seus juízos, e é por isso que 

somente Ele pode julgar com perfeita  justiça, 

porque ao julgar não deixa de ser longânimo e 
misericordioso. 

Quando Horatius Bonar, o biografista do grande 
Robert  Murray  McCheyne  lhe disse que havia 

pregado um sermão denso sobre o inferno, este 

lhe  perguntou se o havia feito com lágrimas em 

seus olhos. A pergunta de McCheyne é muito 
apropriada e é um alerta para todos nós, no 

sentido de nunca esquecermos ao lidarmos com 

o assunto da ira divina, que Deus é 

perfeitamente longânimo,  e nunca perde a 
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tranquilidade de mente ao tratar com os 

pecadores, coisa  que faríamos bem em lembrar. 

Ele é tardio em se irar (longânimo), e 

somos exortados a imitar o Seu próprio exemplo 
de longanimidade, conforme nos ordena a 

Palavra, lembrando-nos que a nossa ira não 

pode produzir de modo algum aquilo que seja 
justo diante dos olhos de Deus (Tg 1.19,20). 

É de fato algo terrível quando contemplamos o 

pecado em nós mesmos e nos outros, e uma ira 
contra o pecado nunca é uma ira injustificada, 

mas, quando perdemos a paciência e partimos 

logo para exercer um juízo contra o pecado, 

especialmente o de outros, aí nós falhamos, 
porque deixamos de lado a longanimidade que é 

parte do fruto do Espírito Santo, e que  deve  ser 

achada em nós, quanto a sermos como é o 

próprio Deus, isto é, tardio  em  se irar, conforme 
veremos mais especificamente adiante. 

No original grego, a palavra para longanimidade 
é makrothumia. Uma palavra composta de 

macro (grande, longo) e thumia (sentimento). 

Pelo contexto bíblico, com o auxílio do Velho 

Testamento, em que temos uma expressão 
equivalente para longanimidade, que 

é  arek  afaim,  que  significa  literalmente, 

"tardio em se irar", a qual é traduzida em 
algumas versões por longânimo, somos 

ajudados a compreender o significado bíblico 

desta palavra. 
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Longanimidade é pois a capacidade de suportar 
ofensas e danos sem precipitar-se numa ira 

condenatória sobre quem nos ofendeu ou 

prejudicou.  É, portanto, muito mais do que a 
capacidade de ser paciente em circunstâncias 

gerais adversas, pois está implícito o 

retardamento da ira e do juízo com vistas a não 
se ressentir contra as faltas sofridas da parte 

de outros, e da não aplicação de um castigo 

imediato sobre eles, se isto se encontra 

na esfera do nosso poder e autoridade. 

O capítulo 18 de Mateus é um dos capítulos da 
Bíblia que nos ensina sobre o dever de sermos 

longânimos para com o nosso próximo, e 

especialmente com nossos irmãos na fé, assim 
como Deus é longânimo para conosco. 

O que deu ensejo ao ensino de Jesus neste 
capítulo foi uma pergunta dos discípulos 
dirigida a Ele sobre quem seria o maior no reino 

dos céus. 

E Jesus, para lhes responder e ensinar qual é o 

verdadeiro caráter de um cidadão do reino dos 
céus, chamou uma criança e a colocou no meio 

dos discípulos, e lhes disse que o maior do reino 

dos céus seria aquele que se humilhasse como 
aquela criança, mas para isso seria necessário 

primeiro que eles se convertessem (18.1-4). 

Eles estavam pensando em grandeza segundo os 
valores da terra, e Jesus  lhes mostrou qual é a 
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verdadeira grandeza do céu, quando 

lhes  afirmou  que quem recebesse uma criança, 

tal como aquela, que cria nele, em nome dele, 

estaria na verdade recebendo a ele mesmo, de 
modo que se alguém servisse de tropeço a estes 

pequeninos, melhor seria morrer afogado na 

profundeza do mar com uma pedra de moinho 
pendurada no pescoço, do que ter que enfrentar 

o juízo que está destinado por Deus aos que 

fazem tropeçar os pequeninos (18.5,6). 

O Senhor falou sobre a inevitabilidade da vinda 
dos escândalos que faria com que muitos 

tropeçassem, mas declarou um ai sobre aqueles 

pelos quais vêm os escândalos. De modo que, 
para evitá-los seria até mesmo preferível cortar 

um pé, uma mão, ou um dos olhos, se isto fosse 

necessário para obter a salvação, do que ser 

perfeito fisicamente e vir depois a sofrer 
eternamente no fogo do inferno (18.7-9). 

Na verdade Jesus estava ensinando sobre o 
dever dos seus discípulos de serem longânimos 

para com todos, em vez de pensarem em 

receber poder e autoridade segundo o mundo, 

para exercê-lo em relação ao seu próximo; pois 
o caráter do reino de Deus não é este, de 

nenhuma maneira. 

Por isso, imediatamente após ter proferido tais 
palavras, Jesus alertou para a importância de 

não se desprezar qualquer pequenino que nele 

creia, porque Deus tem um cuidado especial por 
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eles, enviando anjos para protegê-los, os quais 

têm que dar contas a Deus no céu quanto à 

assistência que dá a eles na terra (10). E para 

ilustrar este cuidado de Deus para com os 
pecadores perdidos que Ele ama e escolheu para 

Si, para fazerem parte da Sua família, Jesus lhes 

contou a parábola da ovelha perdida, para 
mostrar o esforço diligente de Deus em 

procurar suas ovelhas que estão extraviadas, 

assim como um pastor de ovelhas cuida do seu 

rebanho revelando o cuidado de proteger e 
guardar cada uma delas. E há um grande prazer 

e alegria em Deus e em todos os anjos do céu por 

causa de uma só ovelha extraviada que é 

encontrada por Ele, para ser agregada ou 
reagregada a todo o seu rebanho, de modo que 

não é da vontade dele que qualquer um destes 

pequeninos venha a perecer pois é Ele mesmo 

quem garante a salvação deles, e quem cuida 
deles  de modo  zeloso  e perfeito (18.10-14). Por 

isso devemos ter todo o cuidado para não 

sermos motivo de escândalo ou de tropeço para 

qualquer dos pequeninos de Deus, por falta de 
longanimidade em nós para com eles. 

Disto se depreende a necessidade de total 
longanimidade  por  parte de todos os membros 

da igreja de Cristo, e especialmente daqueles 

que  estão encarregados da sua disciplina, de 
modo que o Senhor determinou  que  antes que 

alguém seja excluído da comunhão dos santos 

por causa de uma permanência deliberada na 

prática do pecado contra um irmão ou contra a 
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igreja, que seja feita antes com todo empenho e 

discrição a tentativa de conduzir  o faltoso ao 

arrependimento, de modo a preservá-lo o mais 

possível do constrangimento de uma 
confrontação pública com todo o corpo de 

fiéis,  a  qual deverá  ser feita somente em  última 

instância, caso haja uma  resistência  ao 
primeiro confronto pessoal que deve ficar 

somente na esfera do conhecimento do ofensor 

e do ofendido, para que a reputação do ofensor 

seja preservada, e depois de ter havido também 
resistência na presença de dois ou três que 

tenham testemunhado a ofensa, também para o 

mesmo cuidado  de  preservar  a  honra do 

ofensor (Mt 18.10-17). 

A igreja está revestida de fato da autoridade de 
Jesus, mas o exercício desta autoridade.  Daí a 

necessidade de se estar revestido do fruto do 

Espírito Santo que é longanimidade, que dará o 
tom e a atitude corretos no julgamento das 

faltas de um irmão. E que revestirá os que 

julgam daquela mesma atitude e sentimento do 

próprio Deus que é longânimo, isto é tardio em 
se irar (arek afaim) ao considerar e a tratar com 

os nossos pecados. Sem estar revestido pelo 

Espírito desta longanimidade não será possível 

liberar um perdão verdadeiro àqueles que nos 
ofenderam. 

Não há um limite para este espírito de 
longanimidade, revelando-se no poder prático 

de se perdoar ofensas de coração, assim como 
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Jesus  ensinou aos seus discípulos, quando à 

vista destes ensinos Pedro lhe perguntou 

se  deve ria perdoar o irmão que pecasse contra 

ele apenas até sete vezes, e o Senhor lhe afirmou 
e ensinou com uma metáfora e uma parábola, 

que  a  longanimidade em suportar ofensas e a 

atitude e o ato de perdoá-las deve 
seguir  o  padrão do próprio Deus, que é 

completamente longânimo e perdoador, não 

tendo fixado em seu caráter qualquer limite 

para ser longânimo  e  perdoador  em  relação 
àqueles que verdadeiramente se arrependem, 

pois será longânimo para com eles e os perdoará 

toda vez que se arrependerem de seus pecados e 

ofensas. 

Com a metáfora Jesus disse que Deus não 
perdoa até sete vezes, mas até setenta vezes sete, 

e devemos ser imitadores de Deus 

especialmente em  relação a isto (18.21,22). 

Com a chamada parábola do credor 
incompassivo Jesus ensinou que Ele perdoa 

dívidas, ainda que sejam de dez mil talentos, e 

que não seremos abençoados por Deus, e na 
verdade seremos sujeitados ao juízo de sermos 

corrigidos  e disciplinados até que nos 

disponhamos a ser longânimos e 

perdoadores,  ainda que a dívida que tenhamos 
que perdoar de alguém seja pequena como a do 

homem da parábola, que mandou prender 

quem lhe devia apenas cem  denários  (18.23-35). 

Veja que não se falta de perdão barato na Bíblia, 
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apesar de ser sempre pela graça, porque sempre 

está implícita a necessidade de arrependimento 

do ofensor. Na falta deste arrependimento não 

há qualquer sentido no perdão. 

Lembremos que a Igreja recebeu autoridade 
não somente para perdoar pecados, como 
também para retê-los. 

Mas uma vez que seja manifestado o 
arrependimento, o perdão deve ser 
automaticamente liberado conforme nos 

ensina a parábola que Jesus usou para ilustrar 

esta verdade. E corremos sério perigo se não o 

fizermos. 

Para que possamos ter uma melhor noção dos 
valores que são aqui expressados pelo Senhor 

devemos ter em conta que havia nos dias de 
Jesus talentos de ouro e de prata. A parábola não 

se refere ao tipo de talento, mas podemos 

subentender que seria o de ouro que valia cerca 

de trinta vezes mais do que o de prata. 

Fazendo a comparação pelo valor mais baixo, a 
saber, o de prata, este valia 6.000 denários, de 

modo que  os  10.000  talentos  da parábola de 
Jesus correspondiam a 60 milhões de denários. 

Agora se exige deles que manifestem o mesmo 

perdão para com todos aqueles que se 

arrependerem de seus pecados. 



176 

 

Mas, sabendo que um denário equivalia ao 
salário de uma jornada diária, e considerando 

que no Brasil um diarista recebe cerca de 30 

reais por dia, então a dívida do homem que foi 
perdoado por Deus, que é representado na 

parábola por um rei que estava ajustando contas 

com os seus servos, correspondia a 1 bilhão e 
800 milhões de reais (30 x 60 milhões). 

Caso Jesus estivesse se referindo a talentos de 
ouro, então esta dívida que foi perdoada, diante 

do pedido do homem que pediu ao rei que fosse 
longânimo para com ele, de modo que não 

executasse a dívida mediante a venda dele, de 

sua mulher e filhos como escravos, seria então 

de 54 bilhões de reais.  De que tipo de 
longanimidade e perdão está Jesus falando 

então? Podemos ter isso e ser isso sem o Espírito 

Santo? Se não recebermos dEle um coração 

como é o coração de Deus jamais estará na 
esfera da nossa própria capacidade e poder 

agirmos de tal forma em relação àqueles que 

nos têm ofendido, sendo tardios para se irar 

contra eles, assim como Deus age em relação a 
eles. 

Pode parecer um paradoxo, mas o nome de Deus 
é glorificado, exaltado e honrado pela exibição 

da Sua completa longanimidade e misericórdia 
a pobres pecadores, num mundo sujeito ao 

pecado. (Lembremos que a dívida que o homem 

da parábola se recusou a perdoar era de apenas 

cem denários, quando ele próprio teve uma 
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dívida de um bilhão e seiscentos milhões de 

denários perdoada por Deus. E este homem que 

foi perdoado de tal maneira representa todos 

aqueles que foram salvos pelo perdão de Jesus, 
isto é, todos os crentes verdadeiros.). 

A maior glória do Senhor está exatamente no 
fato de perdoar pecados e ser longânimo para 
com os pecadores, porque isto lhe traz muita 

gratidão, louvor, adoração e amor. 

Daí ter dito a Moisés o seguinte quando este lhe 
pediu que lhe mostrasse a Sua glória:  

"Tendo o Senhor passado perante Moisés, 
proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e 

compassivo, tardio em irar-se (longânimo em 
outras versões) e grande em beneficência e 

verdade;" (Êx 34.6). 

É por isto que não é incomum que antes de nos 
abençoar com os seus amorosos e poderosos 

livramentos e provimentos, mediante a Sua rica 

e infinita graça, Ele permite que sejamos 

convencidos primeiro dos  nossos  muitos erros, 
da nossa própria fraqueza e incapacidade para 

sermos, vivermos e fazermos tudo o que se 

refere à Sua santa e soberana vontade, de modo 

que entendamos  em inteligência espiritual que 
dependemos inteiramente da longanimidade 

de  Jesus, do Seu amor e das capacitações do 

Espírito Santo, para sermos por exemplo, as 

pessoas longânimas que devemos ser. Não está 
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na esfera do nosso próprio poder e vontade 

sermos longânimos, mas em receber a graça da 

longanimidade do Espírito Santo, porque é fruto 

dEle, em nossos corações. Somente assim 
seremos tardios em nos irar, e suportaremos 

sofrimentos e ofensas tendo um coração 

paciente, amoroso e perdoador, em razão de 
estarmos cheios da graça de Jesus que se 

aperfeiçoa em nossa fraqueza e que nos torna 

suficientes para fazer a Sua santa vontade. Isto é 

também parte do trabalho da cruz em crucificar 
o nosso homem exterior com as suas irritações e 

deliberações voluntariosas. Por isso o próprio 

Deus exibe toda a Sua longanimidade 

suportando os muitos erros do Seu próprio 
povo, para que este, reconhecendo a sua própria 

incapacidade lhe clame pedindo por um 

avivamento do Espírito, que derrame e faça 

habitar ricamente o Seu fruto em seus corações. 

Por que somos tão tardos de coração e de cerviz 
tão endurecida, pensando que não dependemos 

inteiramente de que o próprio Senhor nos 

assista em todas as nossas necessidades?   

Especialmente no que tange a termos a sua 
santidade, o seu amor, a sua presença no meio 

do Seu povo, para que mais do que tudo O 

amemos de toda a alma, força e entendimento, 
tendo de fato em Cristo o nosso desejo de 

agradá-lo em tudo o que nos tem ordenado, o 

maior tesouro que cative todo o nosso afeto e 

coração.  
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Quando desistiremos de tentar viver a vida de 
Deus por nossa própria capacidade e poder? 

Se orarmos por isto, se pedirmos isto 
insistentemente ao Senhor, e caso  ele derrame 
sobre nós esta bênção, então se verá que os 

filhos serão obedientes aos pais, os maridos 

amarão suas esposas como Cristo ama a  sua 

igreja,  as mulheres amarão os seus maridos e 
lhes serão submissas, os jovens se disporão a 

evangelizar os perdidos e serão submissos a 

seus pais e  aos  que são mais velhos do que eles, 

a murmuração e a maledicência baterão 
em  retirada, e se verá por fim a unidade em 

amor que Cristo almeja ver entre  os  membros 

da sua igreja.  

Onde havia desânimo haverá fervor, 

onde tristeza, alegria, onde rancor, perdão e 
amor. 

Tudo o que se refere à vida e piedade da igreja 
está em Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Ele 

é o centro da vitalidade e capacidade do seu povo 
em viver de modo agradável a Deus. Ele é o rei, a 

cabeça, a suprema autoridade da igreja, que terá 

todo o louvor, honra e glória em tudo o que 

fizermos em Seu nome, pois onde Ele não 
estiver não se verá verdadeiro serviço, louvor, 

amor; e verdadeira unidade, longanimidade, paz 

e tudo o  que  é  gerado  por meio da fé nEle, 

porque sem a operação do Espírito Santo em 



180 

 

nossos corações, não é possível viver uma vida 

que não é da terra, mas do céu. 

Para os que pensam que isto é uma utopia, algo 

inatingível, nós podemos responder com o 
testemunho de Jonathan Edwards quando se 

referiu às mudanças ocorridas na igreja com o 

Grande Despertamento espiritual havido em 

seus próprios dias na Nova Inglaterra: 

"Há uma mudança admirável quase por todas as 
partes da Nova Inglaterra entre os jovens, por 

uma influência invisível poderosa nas mentes 
deles. Eles foram levados a abandonar, de um 

modo geral e imediato, todas aquelas  coisas às 

quais eles eram extremamente aficionados, e 

nas quais eles pareciam colocar a felicidade das 
suas vidas, e relativamente às quais nada 

anteriormente poderia induzi-los a abandonar; 

como os entretenimentos deles, as companhias 

vãs e más, a perambulação noturna, a 
linguagem e comportamento  impuros  deles, e 

o seu coração lascivo. Em vão os pastores 

pregaram e exortaram contra essas coisas 

anteriormente, em vão foram as determinações 
que fizeram para contê-los, e foi em vão toda a 

vigilância dos magistrados e dos oficiais civis; 

mas agora eles têm quase todos eles onde 

gostariam de vê-los. E há uma grande mudança 
quer entre velhos, quer entre jovens, quanto a 

beber  em  tavernas, quanto à extravagância no 

modo de se vestir, quanto  aos  vícios,  e foram 

transformados de fato em novas criaturas, tanto 
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no interior quanto  no exterior. Alguns que são 

ricos, e de uma educação ajustada à moda, que 

tinham suas mentes somente envolvidas com 

nada mais além  de  entretenimentos vãos e 
prazeres mundanos, renunciaram a estas 

vaidades e se tornaram sóbrios e  humildes em 

sua conversação e comportamento. 

O dia do Senhor tem sido mais religiosa e 
estritamente observado. E muitos foram 

convencidos a dar um fim às suas 
desavenças,  e  têm  confessado suas faltas 

mutuamente um ao outro, e estão fazendo 

restituição do que estava  em sua posse e não 

lhes pertencia, e tem se visto mais disto em 
apenas cerca de dois anos, do que nos trinta 

anos anteriores. 

E foi indubitavelmente o mesmo que ocorreu 
em muitos lugares. E foi surpreendente o poder 

deste espírito, em muitos exemplos, para 

destruir velhos rancores, para restaurar longas 
e contínuas quebras de relacionamento, e levar 

aqueles que pareciam estar numa separação 

irreconciliável, a se  abraçarem mutuamente 

numa amizade sincera e completa. 

Muitos se comprometeram em vigiar e se 
esforçar na luta para a mortificação dos seus 
pecados, e expulsarem todos os ídolos que 

tinham antes de  virem a Cristo. E têm se 

esforçado para se absterem de toda prática 

mundana e carnal para o bem-estar e 
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prosperidade de suas almas. E apareceu 

ultimamente em alguns lugares uma disposição 

incomum em se ligar isto a um pacto 

solene  com Deus. E agora, em vez de reuniões 
em tavernas e bebedeiras, e de  diversões 

mundanas em má companhia, o país está cheio 

de reuniões de pessoas de  todos os tipos e 
idades, crianças, jovens e velhos, homens e 

mulheres, ricos e pobres, que têm prazer em 

estarem juntos para orar, louvar 

e  conversar  sobre as coisas de Deus.  

Sem dúvida, o assunto principal  de  suas 
conversações versa sobre temas espirituais.". 

Quando lemos um tal testemunho, e 
contemplamos o nosso próprio fracasso em 
nossos dias, vendo os profundos problemas que 

vivemos na Igreja, sem vigor espiritual, com 

nossos jovens entregues ao pecado, e não 

somente eles, e até mesmo pessoas já maduras 
na fé, havendo muitas destas que estão 

apostatando num modo de viver contra Cristo e 

a sua Palavra, nos perguntamos onde temos 

falhado. Apesar de parecer não haver uma 
resposta para isto senão colocarmos a culpa nos 

dias difíceis que estamos vivendo, no entanto a 

única resposta é a mesma de sempre, a saber, a 

que foi necessária nos  dias  do  próprio Edwards, 
que também eram difíceis antes do avivamento. 

A resposta é que precisamos tal como eles 

fizeram no passado, ORAR pelo avivamento. O 

nosso fracasso é um recado de Deus para nós, tal 
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como foi para eles  no  passado, de que sem Ele 

nada podemos fazer, e que em vez de cruzarmos 

os  braços  ou  de ficarmos somente chorando e 

lamentando por nossa triste condição, 
deveríamos orar de modo perseverante, 

insistente, junto ao trono de  graça,  ainda  que 

por meses ou anos, em favor de todas as pessoas, 
em todas as partes do mundo, e especialmente 

da Igreja de Cristo, para que 

seja  contemplada  com  um avivamento vindo 

do céu. 

Nossos fracassos não são para que passemos 
uma condenação em nós mesmos  e muitos 

menos nos outros, mas são uma chamada de 

Deus para orarmos. Não temos orado o tanto 
quanto deveríamos, e por isso os problemas se 

multiplicam ao nosso redor, e parece até 

mesmo muitas vezes que Deus nos 

abandonou  ou que se esqueceu de nós, quando 
na verdade, somos nós que temos nos 

esquecido  de Deus, de irmos continuamente a 

Ele em oração. Por  isso,  Ele  permite estas 

coisas para que voltemos a clamar a Ele por 
socorro.  

Não é fácil prevalecer com Deus em oração 
quando as coisas  se  tornam cada vez mais 

difíceis. Quando vemos que aqueles que 
deveriam dar bom testemunho de Cristo, se 

tornam ao contrário, motivo de escândalo para 

a Igreja e para o mundo. Mas é preciso 

fortalecer-se na graça do Senhor, revestir-se de 
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toda a longanimidade, conforme nos ordena a 

Palavra, e nos entregarmos a uma intensa vida 

de oração para que o poder seja derramado, lá do 

alto sobre  nós. 

Se isto não ocorrer, muito do nosso esforço e 
trabalho será em vão. 

Cremos que do fruto do Espírito que mais 
necessitaremos nestes últimos dias é 

exatamente a longanimidade, porque sem isto 

não será  possível prosseguir adiante porque o 
Inimigo nos deterá instilando mágoa, ira 

e  toda  sorte  de sentimentos rancorosos em 

face do pecado que se multiplicará cada 

vez  mais ao nosso redor, porque Jesus afirmou 
que neste tempo a iniquidade se  multiplicaria 

esfriando o amor de muitos. 

Crer na possibilidade de uma vida de amor 

e  santidade exigirá de fato muita fé e 
longanimidade de nós. Deus fez a promessa e é 

fiel. Por isso não devemos olhar para as nossas 

possibilidades, mas crer na  possibilidade de 

Deus de santificar o Seu povo e converter os 
ímpios. 

Desta forma, precisamos deixar nos convencer 
pelas Escrituras, sobre  a  necessidade de 
sermos longânimos. Assim, além dos textos 

bíblicos que já destacamos anteriormente, 

devemos fazer uma reflexão sobre os 

que  apresentamos a seguir, para que jamais 
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esqueçamos que Deus é longânimo e que 

nós  devemos ser também longânimos tal como 

Ele é. 

Rom 2.4 "Ou desprezas tu as riquezas da sua 
benignidade, e paciência e  longanimidade, 
ignorando que a benignidade de Deus te 

conduz  ao arrependimento?". 

Rom 9.22 "E que direis, se Deus, querendo 
mostrar a sua ira, e dar a  conhecer o seu poder, 

suportou com muita paciência os 

vasos  da  ira,  preparados para a perdição;  (A 
palavra traduzida aqui como paciência no 

original é makrotumia, ou seja, longanimidade).  

II Cor 6.6 "na pureza, na ciência, na 
longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, 

no amor não fingido,". 

Gál 5.22 "Mas o fruto do Espírito é: o amor, o 
gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a 
bondade, a fidelidade.". 

I Pe 3.20 "os quais noutro tempo foram rebeldes, 
quando a  longanimidade  de Deus esperava, nos 

dias de Noé, enquanto se preparava a arca; 

na  qual  poucas, isto é, oito almas se salvaram 

através da água,". 

II Pe 3.15 "e tende por salvação a longanimidade 
de nosso Senhor; como  também o nosso amado 
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irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria 

que lhe  foi dada;". 

Mateus 18.26 "Então aquele servo, prostrando-
se, o  reverenciava,  dizendo:  Senhor, tem 
paciência comigo, que tudo 

te  pagarei.".  (A  palavra  paciência, neste texto e 

nos a seguir vem do original grego, 

makrotuméo, isto é, longânimo. Assim uma 
melhor tradução seria: "Senhor, 

seja  longânimo  para comigo..."). 

Mt 18.29 "Então o seu companheiro, caindo-lhe 
aos pés, rogava-lhe,  dizendo: Tem paciência 

comigo, que te pagarei.". 

Lucas 18.7 "E não fará Deus justiça aos seus 
escolhidos,  que  dia  e  noite clamam a ele, já que 

é longânimo para com eles?". 

I Cor 13.4 "O amor é sofredor, é benigno; o amor 
não é invejoso; o amor  não se vangloria, não se 
ensoberbece,". (A palavra sofredor, no original 

grego é makrotuméo, longânimo). 

I Tes 5.14 "Exortamo-vos também, irmãos, a que 
admoesteis os insubordinados, consoleis os 

desanimados, ampareis os fracos e 
sejais  longânimos para  com todos.". (Até 

mesmo os insubordinados ao 

serem  admoestados,  devem  receber isto com 

longanimidade, porque no final do versículo se 
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ordena o dever  de sermos longânimos para com 

todos.). 

Hb 6.15 "E assim, tendo Abraão esperado com 
paciência,  alcançou  a  promessa.". 

Tiago 5.7 "Portanto, irmãos, sede pacientes até a 
vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o 

precioso fruto da terra, aguardando-o 

com  paciência,  até que receba as primeiras e as 

últimas chuvas."  (É claramente  ordenado  aos 
crentes que tenham longanimidade no aguardo 

da vinda do Senhor, com a mesma 

longanimidade que os lavradores aguardam a 

chegada do  fruto  da  terra que eles cultivam. 
Eles não podem se deixar vencer com a irritação 

pela falta de chuvas, ataques de doenças e 

pragas na plantação etc, porque isto faz  parte do 

trabalho deles. Se os crentes forem longânimos 
e perseverantes na fé e na oração, apesar de 

todas as dificuldades que surgem no caminho 

deles,  eles também colherão no tempo próprio 
o esperado fruto de santidade e da salvação das 

suas almas.) 

Tiago 5.8 "Sede vós também pacientes; 
fortalecei os vossos corações,  porque a vinda do 

Senhor está próxima.".  (Mais uma vez Tiago 
ordena a longanimidade para que nossos 

corações possam permanecer fortalecidos na 

graça  de  Jesus Cristo. Logo nos encontraremos 

com o Senhor, e isto é  motivo suficiente para 
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sermos longânimos em toda a nossa jornada 

terrena.). 

II Pe 3.9 "O Senhor não retarda a sua promessa, 
ainda que alguns a  têm por tardia; porém é 

longânimo para convosco, não querendo que 

ninguém se perca, senão que todos venham a 
arrepender-se.". (Deus está fazendo o Seu 

trabalho de reunir todos os eleitos de todas as 

épocas ao corpo de Cristo. Esta  é a razão porque 

Ele não executa logo o Seu juízo final sobre o 
pecado.  Muitos ainda se converterão até a volta 

do Senhor, e é por  isso  que  devemos  ser 

também longânimos tal como Deus tem sido, 

porque sem isto,  não  é  possível trazer 
pecadores ao arrependimento. Eles devem 

saber que a longanimidade  de Deus para com 

eles não significa indiferença para com o 

pecado, mas o  exercício de adiamento do juízo, 
para que aqueles que encontrarão a salvação 

como é do desejo de Deus, possam escapar da ira 

futura, que será exercida  por Ele no juízo final.). 

Todos os textos abaixo do Velho Testamento 
usam a  expressão  arek  afaim  - tardio em se 

irar, que é vertida em muitas versões da Bíblia 

por  longânimo. 

Foi daqui que Tiago retirou o seu "tardio em se 
irar" (Tg 1.19),  bradus eis argé, no grego, que 

corresponde a longânimo.  
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Sl 86.15 "Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo 
e benigno,  longânimo,  e abundante em graça e 

em fidelidade.". 

Pv 15.18 "O homem iracundo suscita contendas; 
mas o longânimo apazigua a luta.". 

Pv 16.32 "Melhor é o longânimo do que o valente; 
e o que domina o seu  espírito do que o que toma 

uma cidade.". 

Jonas 4.2 "E orou ao Senhor, e disse: Ah! Senhor! 
não foi isso o que eu disse, estando ainda na 

minha terra? Por isso é que me 

apressei  a  fugir  para Társis, pois eu sabia que 

és Deus compassivo e misericordioso, 
longânimo  e grande em benignidade, e que te 

arrependes do mal.". 

Pv 25.15 "Pela longanimidade se persuade o 
príncipe, e a língua branda quebranta os ossos.". 

Jer 15.15 "Tu, ó Senhor, me conheces; lembra-te 
de mim, visita-me, e  vinga-me dos meus 

perseguidores; não me arrebates, por tua 

longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho 

sofrido afronta.". 

Nm 14.18 "O Senhor é tardio em irar-se, e grande 
em misericórdia;  perdoa a iniquidade e a 

transgressão; ao culpado não tem por inocente, 

mas  visita  a iniquidade dos pais nos filhos até a 

terceira e a quarta geração.". 
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Ne 9. 17 "recusando ouvir-te e não se lembrando 
das tuas maravilhas, que fizeste no meio deles; 

antes endureceram a cerviz e, na sua rebeldia, 

levantaram um chefe, a fim de voltarem para 
sua servidão.  Tu, porém, és  um  Deus pronto 

para perdoar, clemente e misericordioso, tardio 

em irar-te  e  grande em beneficência, e não os 
abandonaste.". 

Sl 103.8 "Compassivo e misericordioso é o 
Senhor; tardio em irar-se e grande em 

benignidade.". 

Sl 145.8 "Bondoso e compassivo é o Senhor, 
tardio em irar-se,  e  de  grande benignidade.". 

Pv 14.29 "Quem é tardio em irar-se é grande em 
entendimento; mas o que é  de ânimo 

precipitado exalta a loucura.". 

Pv 19.11 "A discrição do homem fá-lo tardio em 
irar-se; e sua glória está em esquecer ofensas.". 

Joel 2.13 "E rasgai o vosso coração, e não as vossas 
vestes; e convertei-vos ao Senhor vosso Deus; 
porque ele é misericordioso 

e  compassivo,  tardio  em irar-se e grande em 

benignidade, e se arrepende do mal.". 

Naum 1.3 "O Senhor é tardio em irar-se, e de 
grande poder, e ao  culpado  de maneira alguma 

terá por inocente; o Senhor tem o seu caminho 
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no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o 

pó dos seus pé.". 

À luz desta análise bíblica relativa à 
longanimidade, nós podemos  entender melhor 

o significado das palavras proferidas no Sermão 

do Monte, que encontramos em Mt 5.38-48, que 

indicam de modo muito claro e direto o  dever 
dos crentes de se exercitarem na prática da 

longanimidade: 

"38 Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente 
por dente. 39  Eu,  porém, vos digo que não 

resistais ao homem mau; mas a qualquer que te 

bater na face direita, oferece-lhe também a 

outra; 40 e ao que quiser pleitear contigo,  e 
tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa; 41 e, 

se qualquer te  obrigar  a caminhar mil passos, 

vai com ele dois mil. 42 Dá a quem te pedir, e não 

voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. 
43  Ouvistes  que  foi  dito: Amarás ao teu 

próximo, e odiarás ao teu inimigo. 

44  Eu,  porém,  vos  digo: Amai aos vossos 

inimigos, e orai pelos que vos perseguem; 
45  para  que  vos torneis filhos do vosso Pai que 

está nos céus; porque ele faz nascer  o  seu sol 

sobre maus e bons, e faz chover sobre justos 

e  injustos.  46  Pois,  se amardes aos que vos 
amam, que recompensa tereis? 

não  fazem  os  publicanos também o mesmo? 47 

E, se saudardes somente os vossos irmãos, que 

fazeis  de mais? não fazem os gentios também o 
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mesmo? 48 Sede vós, pois, perfeitos, como é 

perfeito o vosso Pai celestial." (Mt 5.38-48). 
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Provérbios 17 

 

“1 Melhor é um bocado seco, e com ele a 

tranquilidade, do que a casa cheia de festins, 
com rixas. 

2 O servo prudente dominará sobre o filho que 
procede indignamente; e entre os irmãos 

receberá da herança. 

3 O crisol é para a prata, e o forno para o ouro; 
mas o Senhor é que prova os corações. 

4 O malfazejo atenta para o lábio iníquo; o 
mentiroso inclina os ouvidos para a língua 

maligna. 

5 O que escarnece do pobre insulta ao seu 
Criador; o que se alegra da calamidade não 

ficará impune. 

6 Coroa dos velhos são os filhos dos filhos; e a 
glória dos filhos são seus pais. 

7 Não convém ao tolo a fala excelente; quanto 
menos ao príncipe o lábio mentiroso! 

8 Pedra preciosa é o suborno aos olhos de quem 
o oferece; para onde quer que ele se volte, serve-

lhe de proveito. 
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9 O que perdoa a transgressão busca a amizade; 
mas o que renova a questão, afastam amigos 

íntimos. 

10 Mais profundamente entra a repreensão no 
prudente, do que cem açoites no insensato. 

11 O rebelde não busca senão o mal; portanto um 
mensageiro cruel será enviado contra ele. 

12 Encontre-se o homem com a ursa roubada 
dos filhotes, mas não com o insensato na sua 

estultícia. 

13 Quanto àquele que torna mal por bem, não se 
apartará o mal da sua casa. 

14 O princípio da contenda é como o soltar de 
águas represadas; deixa por isso a porfia, antes 
que haja rixas. 

15 O que justifica o ímpio, e o que condena o 
justo, são abomináveis ao Senhor, tanto um 
como o outro. 

16 De que serve o preço na mão do tolo para 
comprar a sabedoria, visto que ele não tem 
entendimento? 

17 O amigo ama em todo o tempo; e para a 
angústia nasce o irmão. 
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18 O homem falto de entendimento 
compromete-se, tornando-se fiador na 

presença do seu vizinho. 

19 O que ama a contenda ama a transgressão; o 
que faz alta a sua porta busca a ruína. 

20 O perverso de coração nunca achará o bem; e 

o que tem a língua dobre virá a cair no mal. 

21 O que gera um tolo, para sua tristeza o faz; e o 
pai do insensato não se alegrará. 

22 O coração alegre serve de bom remédio; mas 
o espírito abatido seca os ossos. 

23 O ímpio recebe do regaço o suborno, para 
perverter as veredas da justiça. 

24 O alvo do inteligente é a sabedoria; mas os 
olhos do insensato estão nas extremidades da 

terra. 

25 O filho insensato é tristeza para seu, pai, e 
amargura para quem o deu à luz. 

26 Não é bom punir ao justo, nem ferir aos 
nobres por causa da sua retidão. 

27 Refreia as suas palavras aquele que possui o 
conhecimento; e o homem de entendimento é 

de espírito sereno. 



196 

 

28 Até o tolo, estando calado, é tido por sábio; e 
o que cerra os seus lábios, por entendido.” 

Paz 

A grande maioria da literatura de autoajuda 
procura ensinar metodologias para que as 

pessoas possam principalmente encontrar paz 

de espírito. Isto sucede porque há uma grande 
procura e interesse de um grande número de 

pessoas à busca de paz de mente em face dos 

dias agitados e atribulados em que vivemos.  

Enfermidades de fundo psicológico que quase 
não se viam antes do século XX, têm surgido em 

diferentes épocas, desde então, 

progressivamente, aumentando o sofrimento 
por ansiedade crônica, depressão, estresse, 

transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno  

bipolar,  transtorno   de   ansiedade   social,  

anorexia nervosa, esquizofrenia, transtorno 
dismórfico corporal, transtorno da 

personalidade bordeline, síndrome do pânico 

etc. 

Mesmo crentes autênticos não estão livres de 
sofrerem algum tipo de enfermidade 

psicológica, do mesmo modo que não estão 

livres de sofrerem enfermidades físicas. 

Disto podem ser curados ou não, diretamente 
pelo poder de Jesus, mas há algo fundamental 

que está à disposição de qualquer um deles, a 
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saber, a paz sobrenatural de nosso Senhor Jesus 

Cristo, a qual pode prevalecer sob qualquer 

circunstância, de modo que possamos cumprir 

o mandamento de não estarmos ansiosos por 
cousa alguma.  

Neste particular nenhum tipo de autoajuda será 
eficaz, porque não se encontra na esfera do 
nosso próprio poder produzir a referida paz. 

Precisamos de uma ajuda de fora, do Alto, desde 

o céu, onde Cristo se encontra assentado em 

glória como nosso Advogado e Sumo-Sacerdote, 
intercedendo junto ao Pai para o nosso bem. 

Podemos também precisar, em alguns casos, de 
ajuda psicoterápica, especialmente na forma de 
algum medicamento que seja necessário para 

estabilizar o nosso sistema nervoso central. Mas 

também nisto necessitamos da direção de Deus 

para que não venhamos a bater na porta errada 
ou ineficaz. 

A paz referida na Bíblia, sobretudo no Novo 
Testamento, não significa ausência total de 

conflito, pois é experimentada inclusive nas 
muitas batalhas que o crente deve empreender 

neste mundo, e também para suportar as 

circunstâncias externas difíceis que 
atormentam a alma. 

Todavia, além desta paz interior subjetiva que se 
experimenta na alma em forma de quietude e 

tranquilidade, a paz bíblica é também objetiva, 
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referindo-se à reconciliação do pecador com 

Deus por meio da fé em Jesus, que põe um fim à 

guerra que havia entre Deus e o pecador não 

justificado.  

Não se pode ter a paz divina, quer subjetiva ou 
objetivamente, quando andamos 

contrariamente a Deus e aos seus 
mandamentos.  

Se algum profeta nos promete que teremos paz, 
mesmo quando andamos contrariamente à 
vontade de Deus, certamente isto será 

procedente de um falso profeta, porque todo 

profeta verdadeiro, antes de tudo, profetiza para 

que nos convertamos dos nossos maus 
caminhos e pratiquemos a Palavra da verdade. 

Jesus nos deixou o legado da Sua paz, de modo 
que o nosso coração nunca fique entregue à 
turbação e ao temor. Poderoso é o Senhor para 

nos dar um espirito firme e inabalável ainda que 

no meio das maiores tempestades desta vida.  

A mão pela qual recebemos este legado é a mão 
da fé no Seu grande nome.  

Em meio às nossas aflições lembremos sempre 
que Jesus é nomeado como o Príncipe da Paz, ou 
seja o regente da paz nos nossos corações. Ele é 

a fonte da paz porque temos por meio dele paz 

com Deus, e Deus não é nosso patrão ou nosso 

juiz, mas nosso Pai. Pela fé em Jesus fomos 
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tornados filhos de Deus. E Ele não é um Pai 

indiferente e mau, mas provedor, amoroso, fiel, 

gentil, terno, ao qual convém que o vejamos 

sempre desta forma, porque isso trará paz e 
segurança ao nosso coração. Pensemos no 

modo como Ele recebeu o Filho Pródigo na 

parábola que Jesus contou para ilustrar qual é o 
caráter do nosso Pai de amor. 

Todavia não será o nosso pensamento positivo 
que nos trará a paz, mas a realidade objetiva do 

poder de Deus que cuida de nós de modo 
sobrenatural e invisível, quer diretamente, quer 

dando ordens aos anjos a nosso respeito. 

Tendo a um Pai de amor como o nosso, por que 
deveríamos temer ou andar ansiosos? 

Confiemos a Ele o nosso presente, o nosso 

futuro, e tudo o que somos e temos, pois 
enquanto Jeová estiver no seu alto e sublime 

trono de graça, nada de real valor poderá ser 

perdido por nós. Ele guardará as nossas almas e 

as nossas mentes em paz em Cristo Jesus nosso 
Senhor.  

Piedade 

A palavra piedade é entendida atualmente com 
o significado comum de se “ter pena, 

compaixão”, no entanto, não é este o seu 

significado no texto da Bíblia, onde é vertida do 

grego eusebeia, que significa devoção. Em seu 
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significado original descreve a condição de ser 

pio (palavra latina) para bondoso, devoto, 

cumpridor de deveres.  

O oposto a isto é ímpio, impiedoso, impiedade. 

Podemos entender melhor o significado bíblico 
de piedade, pela palavra rasha (ímpio) em 

hebraico, que ocorre cerca de 250 vezes no 

Velho Testamento, quase sempre em oposição à 

palavra justo ou santo.  

Ímpio, na Bíblia é sempre aquele que se opõe a 
Deus e à Sua vontade. Geralmente por motivo de 

incredulidade, e não exprime qualquer tipo de 

devoção a Deus. 

Assim, podemos entender o uso que os 
escritores do Novo Testamento fazem da 

palavra piedade, como que para se referir à 

condição daqueles que têm fé em Cristo, amam 

a justiça do evangelho, a Cristo e aos Seus 
mandamentos, expressando-o numa vida de 

devoção a Deus tanto interna, quanto 

externamente.  

Paulo alinha a piedade em I Timóteo 6.11 com a 
justiça, a fé, o amor, a constância, e a mansidão. 

Em I Timóteo 6.3 e Tito 1.1 o apóstolo Paulo 
afirma que a sã doutrina, ou seja, a Palavra de 

Deus, o Evangelho, e a verdade é segundo a 

piedade, ou seja, a sã doutrina conduz a uma 
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vida piedosa, e o exemplo perfeito desta vida 

piedosa está em Jesus Cristo, com o qual a 

palavra que pregamos deve estar conformada.  

É pela prática da Palavra de Deus que uma 

pessoa é tornada piedosa, ou seja, devotada aos 
deveres que tem para com Deus, e isto há de ser 

visto em sua vida devocional particular ou 

publicamente, no seu lar ou na Igreja, ou onde 

mais em que se encontre. 

Orar, meditar na Palavra, congregar com os 
santos, faz parte da piedade, ou seja, da devoção. 

A vida de piedade é a expressão prática da nossa 

adoração e serviço a Deus.  

Por isso o apóstolo Pedro a coloca no final da 
lista de virtudes que relaciona em sua segunda 
epístola, antes da fraternidade e do amor, como 

sendo parte deste resultado final, depois  de  

termos crescido na fé, na virtude, no 

conhecimento, no domínio próprio, e na 
perseverança. 
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Provérbios 18 

“1 Aquele que vive isolado busca seu próprio 
desejo; insurge-se contra a verdadeira 

sabedoria. 

2 O tolo não toma prazer no entendimento, mas 
tão somente em revelar a sua opinião. 

3 Quando vem o ímpio, vem também o desprezo; 
e com a desonra vem o opróbrio. 

4 Águas profundas são as palavras da boca do 
homem; e a fonte da sabedoria é um ribeiro que 

corre. 

5 Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, nem 
privar o justo do seu direito. 

6 Os lábios do tolo entram em contendas, e a sua 
boca clama por açoites. 

7 A boca do tolo é a sua própria destruição, e os 
seus lábios um laço para a sua alma. 

8 As palavras do difamador são como bocados 
doces, que penetram até o íntimo das entranhas. 

9 Aquele que é remisso na sua obra é irmão do 
que é destruidor. 

10 Torre forte é o nome do Senhor; para ela 
corre o justo, e está seguro. 
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11 Os bens do rico são a sua cidade forte, e como 
um muro alto na sua imaginação. 

12 Antes da ruína eleva-se o coração do homem; 
e adiante da honra vai a humildade. 

13 Responder antes de ouvir, é estultícia e 
vergonha. 

14 O espírito do homem o sustentará na sua 
enfermidade; mas ao espírito abatido quem o 

levantará? 

15 O coração do entendido adquire 
conhecimento; e o ouvido dos sábios busca 

conhecimento; 

16 O presente do homem alarga-lhe o caminho, 
e leva-o à presença dos grandes.  

17 O que primeiro começa o seu pleito parece 
justo; até que vem o outro e o examina. 

18 A sorte faz cessar os pleitos, e decide entre os 
poderosos. 

19 um irmão ajudado pelo irmão é como uma 
cidade fortificada; é forte como os ferrolhos 

dum castelo. 

20 O homem se fartará do fruto da sua boca; dos 
renovos dos seus lábios se fartará. 
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21 A morte e a vida estão no poder da língua; e 
aquele que a ama comerá do seu fruto. 

22 Quem encontra uma esposa acha uma coisa 
boa; e alcança o favor do Senhor. 

23 O pobre fala com rogos; mas o rico responde 
com durezas. 

24 O homem que tem muitos amigos, tem-nos 
para a sua ruína; mas há um amigo que é mais 

chegado do que um irmão.” 

Amigo é Algo Raro e Precioso  

A palavra amizade vem da raiz latina amicus, 
mas a palavra que temos para amizade no texto 

original grego do Novo Testamento é filos, que 
significa aquele que ama ou gosta de algo ou 

alguém. 

Agora, é óbvio que no sentido de amizade de 
intimidade e comunhão é impossível que esta 
seja estabelecida quando uma das partes 

envolvidas não o deseje, ou então o deseje sob a 

condição de jugo desigual, a saber, de 

comunhão das trevas com a luz, o que é 
impossível à citada comunhão. 

Daí Jesus definir como seus amigos íntimos, 
somente aqueles que guardam os Seus 

mandamentos, porque são estes que são 

nascidos do Espírito Santo, e tendo a Sua 



205 

 

habitação podem partilhar da comunhão 

espiritual com o Senhor, o qual é espírito. 

A rigor, não se pode chamar de verdadeira 
amizade aquela que é fundamentada no mal, 

porque neste não pode existir verdadeiro amor, 
pois o que caracteriza uma amizade verdadeira 

é o amor.  

Assim, há amigos íntimos, amigos não 
próximos, e em nossos dias até amigos virtuais, 

como os das redes sociais, que apesar de não se 
conhecerem pessoalmente, em alguns casos, 

podem manter laços de amizade pelo interesse 

comum de desejar o bem um do outro.  

Agora, devemos considerar que a amizade não é 
algo que seja necessariamente permanente, 
pois é possível que alguém assuma uma posição 

diferente e contrária a quem antes amava, por 

motivo justificável ou não. A Bíblia está repleta 

de exemplos relativos a isto, inclusive de amigos 
que se tornaram até mesmo traidores, como 

vemos por exemplo nas citações de Jeremias e 

de nosso Senhor Jesus Cristo, nos textos a 

seguir: 

“Pois ouço a difamação de muitos, terror por 
todos os lados! Denunciai-o! Denunciemo-lo! 

dizem todos os meus íntimos amigos, 

aguardando o meu manquejar; bem pode ser 

que se deixe enganar; então prevaleceremos 
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contra ele e nos vingaremos dele.” (Jeremias 

20.10) 

“E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos 
sereis entregues; e matarão alguns de vós;” 
(Lucas 21.16) 

Todavia, a par de toda a prudência que devemos 
ter, é necessário cumprir a ordenança bíblica de 

que no que depender de nós devemos ter paz 

com todas as pessoas, e não abrigar mágoas e 
ressentimentos em nosso coração, mesmo em 

relação aos que nos têm ofendido. 

Especialmente em relação aos nossos irmãos 
em Cristo devemos seguir a instrução 
apostólica que diz: 

“Finalmente, sede todos de um mesmo 
sentimento, compassivos, cheios de amor 

fraternal, misericordiosos, humildes,” (I Pedro 

3.8) 

“Amai-vos cordialmente uns aos outros com 
amor fraternal, preferindo-vos em honra uns 

aos outros;” (Romanos 12.10) 

Mas mesmo neste caso devemos ter toda a 
prudência, sabendo que uma verdadeira 
amizade demanda dos que são amigos um 

caráter refinado e aprovado, pois o simples 

nome de crente não nos valerá quando não se 

anda de modo reto e fiel, e com certeza, os laços 
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de amizade sofrerão com isto, conforme somos 

alertados no seguinte texto de Provérbios: 

“O homem que tem muitos amigos, tem-nos 
para a sua ruína; mas há um amigo que é mais 
chegado do que um irmão.” (Provérbios 18.24) 

Há somente um amigo que nunca falha, mais 
chegado do que um irmão, que sempre nos é 

fiel, e este é Jesus Cristo.  

Todos os demais amigos falham ou podem vir a 
falhar... daí a necessidade que temos de praticar 
o perdão, para a continuidade com o 

relacionamento com aqueles que nos amam de 

fato e que são sinceros no seu proceder.  

Sigamos o exemplo de Jesus, conforme no caso 

da restauração do apóstolo Pedro, que apesar de 
tê-lo negado por ter sido pressionado pelas 

circunstâncias, todavia jamais o havia negado 

em seu coração, porque o amava 
verdadeiramente.  

Unidade e Comunhão 

Comunhão e unidade é muito mais do que 
simplesmente amizade, conforme se costuma 

pensar geralmente. 

A unidade e comunhão dos crentes entre si, e 
com Deus é produzida pelo Espírito Santo 

quando caminham na mesma fé, doutrina e 
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amor. Onde isto faltar, o Espírito não pode 

produzir a unidade e comunhão esperadas por 

Deus. 

Por isso nosso Senhor Jesus Cristo, quando orou 
em favor da unidade dos crentes em João 17, Ele 

pediu ao Pai que os santificasse na verdade, a 

saber, na Sua Palavra, para tal propósito. 
Somente este vínculo, este laço de união, é 

durável e inquebrantável. 

Uma suposta unidade na Igreja que seja baseada 
em mera concordância em pontos relativos a 

estratégias ou deliberações tomadas em 

convenções e assembleias, não podem ser 

eficazes ou duradouras, e pouco ou nada 
poderão refletir daquela verdadeira união que é 

promovida pelo Espírito Santo. 

O amor aqui citado não é o simples amor 

fraternal de amizade, ou fileo, mas o amor ágape 
divino que é sacrificial e sobrenatural, cujas 

características são destacadas no décimo 

terceiro capítulo de I Coríntios.  

Atitudes carnais que são normalmente usadas 
para se promover a unidade dos crentes nas 

congregações locais, como exortações a que 

vistam a mesma camisa de determinado líder, 
ou sigam as diretrizes assentadas que sejam 

contrárias ao conteúdo e tom das Escrituras, 

não podem de modo algum, gerar a verdade, 

unidade e comunhão na Igreja.  
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Jesus orou por isto. E sem que o busquemos 
também pela oração, e sem perseverar na 

doutrina dos apóstolos como ocorria na Igreja 

Primitiva, jamais poderemos desfrutar de uma 
comunhão espiritual e verdadeira em nossas 

igrejas. 

O apóstolo João que experimentou bem de perto 
a comunhão com Cristo, nos alerta que sem 

andarmos na luz em verdadeira santidade de 

vida, estaremos mentindo se dissermos que 

temos tido comunhão com Deus e uns com os 
outros: 

I João 1.6 Se dissermos que temos comunhão 
com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e 
não praticamos a verdade; 

I João 1.7 mas, se andarmos na luz, como ele na 
luz está, temos comunhão uns com os outros, e 
o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo 

pecado. 

Os crentes devem estar unidos no mesmo 

edifício espiritual que está sendo erigido por 
Deus, em Jesus Cristo. 

Finalmente, neste assunto sobre a unidade e 
comunhão dos crentes entre si e Deus, deve ser 
levado principalmente em consideração, a 

verdade de que em Cristo todos são membros de 

um só corpo espiritual que foi planejado por 

Deus antes da fundação do mundo, do qual 
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nosso Senhor é a Cabeça. Há de se ver então, 

uma justa e íntima cooperação entre os 

membros, cada qual cumprindo sua função para 

o benefício do todo, de forma que se cumpra o 
propósito de Deus, e Ele seja glorificado. 
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Provérbios 19 

 

“1 Melhor é o pobre que anda na sua 

integridade, do que aquele que é perverso de 

lábios e tolo. 

2 Não é bom agir sem refletir; e o que se apressa 
com seus pés erra o caminho. 

3 A estultícia do homem perverte o seu 
caminho, e o seu coração se irrita contra o 

Senhor. 

4 As riquezas granjeiam muitos amigos; mas do 

pobre o seu próprio amigo se separa. 

5 A testemunha falsa não ficará impune; e o que 
profere mentiras não escapará. 

6 Muitos procurarão o favor do liberal; e cada 
um é amigo daquele que dá presentes. 

7 Todos os irmãos do pobre o aborrecem; quanto 
mais se afastam dele os seus amigos! persegue-
os com súplicas, mas eles já se foram. 

8 O que adquire a sabedoria é amigo de si 
mesmo; o que guarda o entendimento 

prosperará. 

9 A testemunha falsa não ficará impune, e o que 
profere mentiras perecerá. 
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10 Ao tolo não convém o luxo; quanto menos ao 
servo dominar os príncipes! 

11 A discrição do homem fá-lo tardio em irar-se; 
e sua glória está em esquecer ofensas. 

12 A ira do rei é como o bramido do leão; mas o 
seu favor é como o orvalho sobre a erva. 

13 O filho insensato é a calamidade do pai; e as 
rixas da mulher são uma goteira contínua. 

14 Casa e riquezas são herdadas dos pais; mas a 
mulher prudente vem do Senhor. 

15 A preguiça faz cair em profundo sono; e o 
ocioso padecerá fome. 

16 Quem guarda o mandamento guarda a sua 
alma; mas aquele que não faz caso dos seus 
caminhos morrerá. 

17 O que se compadece do pobre empresta ao 
Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. 

18 Corrige a teu filho enquanto há esperança; 
mas não te incites a destruí-lo. 

19 Homem de grande ira tem de sofrer o castigo; 
porque se o livrares, terás de o fazer de novo. 

20 Ouve o conselho, e recebe a correção, para 
que sejas sábio nos teus últimos dias. 
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21 Muitos são os planos no coração do homem; 
mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. 

22 O que faz um homem desejável é a sua 
benignidade; e o pobre é melhor do que o 

mentiroso. 

23 O temor do Senhor encaminha para a vida; 
aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum 
o visitará. 

24 O preguiçoso esconde a sua mão no prato, e 
nem ao menos quer levá-la de novo à boca. 

25 Fere ao escarnecedor, e o simples aprenderá 
a prudência; repreende ao que tem 

entendimento, e ele crescerá na ciência. 

26 O que aflige a seu pai, e faz fugir a sua mãe, é 
filho que envergonha e desonra. 

27 Cessa, filho meu, de ouvir a instrução, e logo 
te desviarás das palavras do conhecimento. 

28 A testemunha vil escarnece da justiça; e a 
boca dos ímpios engole a iniquidade. 

29 A condenação está preparada para os 

escarnecedores, e os açoites para as costas dos 
tolos.” 

 

 



214 

 

Ira 

 
“Quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, 

porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas 

sobre ele permanece a ira de Deus.” (João 3.36) 

Pode um Deus de amor ficar irado? 

A resposta da Bíblia é sim. 

A dificuldade em se compreender como a ira 

pode coexistir com o amor, se encontra na 
incorreta compreensão do significado de 

ambos. 

O sentimento oposto ao amor é o ódio 
rancoroso, injustificado. Dizemos injustificado, 

porque o amor verdadeiro odeia o mal e o 

pecado. Onde inexista este ódio pelo mal e pelo 

pecado não pode existir o amor, porque este, 
como se encontra em Deus é sempre ajustado ao 

bem, à justiça, à verdade e à santidade. 

Já a ira se expressa pelo sentimento de 

aborrecimento e repulsa pela reprovação ou 
indignação contra algo ou alguém, podendo ser 

justificada ou injustificada. Em Deus a ira é 

sempre justificada, porque é oriunda de motivos 
justos e santos. 

Já nos homens, nem sempre, e geralmente é 
injustificada, porque na maioria dos casos é 

oriunda do simples fato de sermos contrariados, 
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ainda que seja algo inócuo ou para o nosso 

próprio bem. Nos homens há também o perigo 

de que mesmo uma ira justificada – contra o 

pecado – venha a se transformar em sentimento 
rancoroso e odioso.  

Se não fosse pela entrada do pecado no mundo, 
a ira humana seria como a divina, ou seja, se 
manifestaria como um sentimento de 

contrariedade ao mal, com vistas à promoção do 

bem e da justiça, preservando-se no agente 

ativo, a serenidade, o domínio próprio, a paz e o 
amor. 

Daí ser recomendado pela Palavra de Deus, que 
a paz de Cristo seja sempre o árbitro do estado 
real, no qual convém ser encontrado o nosso 

coração. Isto significa que em nenhuma 

situação devemos perder a paz que Cristo nos 

dá; ainda quando ficamos irados contra algum 
tipo de mal.  

Outra condição a ser evitada quando nos iramos 
é a de nos colocarmos na posição de juízes 

implacáveis contra quem nos iramos. Mesmo a 
posição de juízes moderados da consciência 

alheia, não é algo que seja recomendável, senão 

que julguemos o fato e não propriamente a 
pessoa que o cometeu. 

Diferentemente de Deus, os homens costumam 
confundir as ações erradas com a totalidade do 

ser daqueles que as praticam.  
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Além disso, Deus nunca é precipitado em irar-
se, pois é longânimo em Sua natureza (Êxodo 

34.6), e podemos ver esta longanimidade em 

ação em várias passagens bíblicas, e em toda a 
história da Igreja, pois se somos dados a nos irar 

rapidamente, todavia com Deus nunca é assim. 

Lembremos que ao julgar, Deus nunca põe de 
lado a 

Sua misericórdia. Que o despertar da Sua ira 
contra o pecado não tem em vista destruir o 

pecador, mas salvá-lo e demovê-lo da condição 

errada em que se encontra. De modo que ainda 
que todos se encontrem naturalmente sob a ira 

de Deus por causa do pecado, muitos são 

livrados por Ele mesmo da Sua ira, quando se 

associam a Jesus Cristo pela fé, que recebeu 
sobre si toda a fúria da ira divina contra o 

pecado, quando morreu em nosso lugar na cruz.  

Por isso, é somente nEle que podemos ser 
desviados da justa ira divina contra o pecado. 
Consequentemente, todos os que não se 

arrependem e não confiam em Cristo 

permanecem debaixo da ira de Deus. 
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Provérbios 20 

“1 O vinho é escarnecedor, e a bebida forte 
alvoroçadora; e todo aquele que neles errar não 
e sábio. 

2 Como o bramido do leão é o terror do rei; quem 

o provoca a ira peca contra a sua própria vida. 

3 Honroso é para o homem o desviar-se de 
questões; mas todo insensato se entremete 
nelas. 

4 O preguiçoso não lavra no outono; pelo que 
mendigará na sega, e nada receberá. 

5 Como águas profundas é o propósito no 

coração do homem; mas o homem inteligente o 
descobrirá. 

6 Muitos há que proclamam a sua própria 
bondade; mas o homem fiel, quem o achará? 

7 O justo anda na sua integridade; bem-
aventurados serão os seus filhos depois dele. 

8 Assentando-se o rei no trono do juízo, com os 

seus olhos joeira a todo malfeitor. 

9 Quem pode dizer: Purifiquei o meu coração, 
limpo estou de meu pecado? 
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10 O peso fraudulento e a medida falsa são 
abominação ao Senhor, tanto uma como outra 

coisa.  

11 Até a criança se dá a conhecer pelas suas 
ações, se a sua conduta é pura e reta. 

12 O ouvido que ouve, e o olho que vê, o Senhor 
os fez a ambos. 

13 Não ames o sono, para que não empobreças; 
abre os teus olhos, e te fartarás de pão. 

14 Nada vale, nada vale, diz o comprador; mas, 
depois de retirar-se, então se gaba. 

15 Há ouro e abundância de pedras preciosas; 
mas os lábios do conhecimento são joia de 

grande valor. 

16 Tira a roupa àquele que fica por fiador do 
estranho; e toma penhor daquele que se obriga 
por estrangeiros. 

17 Suave é ao homem o pão da mentira; mas 
depois a sua boca se enche de pedrinhas. 

18 Os projetos se confirmam pelos conselhos; 
assim, pois, com prudência faze a guerra. 

19 O que anda mexericando revela segredos; 
pelo que não te metas com quem muito abre os 

seus lábios. 
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20 O que amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, 
apagar-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas 

trevas. 

21 A herança que no princípio é adquirida às 
pressas, não será abençoada no seu fim. 

22 Não digas: vingar-me-ei do mal; espera pelo 
Senhor e ele te livrará. 

23 Pesos fraudulentos são abomináveis ao 
Senhor; e balanças enganosas não são boas. 

24 Os passos do homem são dirigidos pelo 
Senhor; como, pois, poderá o homem entender 

o seu caminho? 

25 Laço é para o homem dizer 
precipitadamente: É santo; e, feitos os votos, 

então refletir. 

26 O rei sábio joeira os ímpios e faz girar sobre 
eles a roda. 

27 O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, 
a qual esquadrinha todo o mais íntimo do 

coração. 

28 A benignidade e a verdade guardam o rei; e 
com a benignidade sustém ele o seu trono. 

29 A glória dos jovens é a sua força; e a beleza dos 
velhos são as cãs.  
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30 Os açoites que ferem purificam do mal; e as 
feridas penetram até o mais íntimo do corpo.” 

Moderação e Domínio Próprio 

Moderação, domínio próprio, longanimidade 
são partes essenciais do caráter do próprio 

Deus, e daí ser requerido por Ele dos crentes que 

cultivem estas virtudes com todo o empenho e 
diligência; pois constituem o melhor 

argumento para a salvação dos pecadores. 

O apóstolo Paulo muito se utilizava do 
argumento da completa longanimidade de Deus 

para com ele, que fora um implacável 

perseguidor da Igreja de Cristo, não somente 

lhe salvando, mas o comissionando para ser o 
grande apóstolo dos gentios. 

Ele era então um exemplo vivo de que a graça do 
evangelho que ele pregava, estava disponível até 
mesmo para o principal dos pecadores como ele 

assim se considerava, estava disponível de fato a 

qualquer que se arrependesse e cresse em 

Cristo como seu Salvador e Senhor.  

O próprio Deus declarou de si mesmo a Moisés 
como sendo tardio em se irar (longânimo), ou 

seja, que não é apressado em julgar alguém por 
causa dos seus pecados e transgressões contra 

Ele e a Sua Lei, pois sempre dará oportunidade 

àqueles que Ele sabe que virão a se arrepender e 

a se converter de seus maus caminhos. 
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Ele se esquece de nossos pecados e iniquidades 
para usar de misericórdia para conosco, e isto 

está fundamentado na Sua natureza 

perfeitamente moderada, longânima, paciente 
e temperante. 

Quão precioso é isto! Quão maravilhoso é que 
possamos também obtê-lo por meio de nossa 

consagração à Sua santa e perfeita vontade! 

Quão assustadoras são as águas turbulentas, 
mas quão admiráveis e boas são as águas 

tranquilas. Assim também o interior do homem 

que tem domínio próprio, é um manancial de 
paz para as almas atribuladas, como também 

para si mesmo. 

Não é sem motivo que somos ordenados a 
buscar a paz e a nos empenharmos por mantê-

la! 

Isto é saúde para as nossas almas e para o nosso 
corpo.  

Temos recebido muita ousadia em Cristo para 
proclamar a verdade, mas importa que esta seja 

acompanhada sempre pelo amor e pelo domínio 
próprio, para que não nos tornemos pessoas 

embrutecidas e intolerantes ao extremo, vindo 

a perder a noção de que importa ser pacientes e 

ajudadores daqueles que são fracos na fé. 
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Tão importante é o cultivo desta virtude que 
caso falte aos pastores, eles verão a sua 

liderança ser completamente comprometida, 

porque as ovelhas não se disporão a seguir de 
bom grado o homem que não possui domínio 

próprio. O pavio curto não é conveniente para 

aquele que tem o encargo de conduzir o 
rebanho de Cristo.   

A mansidão de Cristo deve ser buscada por 
todos os crentes, mas sobretudo pelos que 

ministram ao Seu corpo – a Igreja.  

Significado de Ser Santificado 

Nós vemos em várias passagens do Velho 
Testamento que havia ordenanças para que se 
santificasse tanto coisas quanto pessoas, sendo 

que o significado mais usual desta prática estava 

relacionado à sua separação para o serviço 

sagrado de Deus, ou seja, à sua dedicação ou 
consagração para tal mister.  

Todavia, ensinava-se também a necessidade de 
purificação para a referida consagração. Assim, 
os principais significados da santificação se 

relacionam aos atos de separar e purificar, 

sendo que a purificação deveria ser cuidadosa e 

progressiva no caso de pessoas, em razão da luta 
constante contra o pecado.  

Como não há no próprio homem o poder de 
vencer o pecado, subentende-se que o trabalho 
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de santificação deve ser realizado e conduzido 

pelo próprio Deus. Daí Ele afirmar desde o Velho 

Testamento que é Ele quem santifica o seu povo 

(Lev 21.8; João 1.17.17).  

A razão da santificação está em que Deus é 
santo, de modo que os que são seus também 

devem ser santos (Lev 11.44; 20.26; I Pe 1.16).  

O meio ou instrumento da santificação do 
crente é a Palavra de Deus e não a observância 

de cerimônias e rituais religiosos externos 
porque estes não têm o poder de purificar e 

transformar nossas mentes e corações. A causa 

de tal instrumentalidade da Palavra está 

relacionada ao fato da nossa necessidade de 
transformação moral e espiritual segundo o 

caráter do próprio Cristo, e a verdade relativa a 

este caráter está contida na revelação escrita 

inspirada pelo próprio Deus, ou seja, na Bíblia.  

O campo da santificação é o homem total, a 
saber, do seu espírito, alma e corpo (I Tes 5.23) 

Há falsos ou equivocados pastores e mestres na 
Igreja de Cristo que ensinam erroneamente 

contra o testemunho abundante das Escrituras 

relativo à necessidade de santificação de todos 
os crentes, sob a alegação de que somente Deus 

é santo, e que falar de tal necessidade de 

santificação dos crentes é coisa de fanáticos e 

presunçosos. 
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Provérbios 21 

“1 Como corrente de águas é o coração do rei na 
mão do Senhor; ele o inclina para onde quer. 

2 Todo caminho do homem é reto aos seus 
olhos; mas o Senhor pesa os corações. 

3 Fazer justiça e julgar com retidão é mais 
aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe 

sacrifício. 

4 Olhar altivo e coração orgulhoso, tal lâmpada 
dos ímpios é pecado. 

5 Os planos do diligente conduzem à 
abundância; mas todo precipitado apressa-se 

para a penúria. 

6 Ajuntar tesouros com língua falsa é uma 
vaidade fugitiva; aqueles que os buscam, 
buscam a morte. 

7 A violência dos ímpios arrebatá-los-á, 
porquanto recusam praticar a justiça. 

8 O caminho do homem perverso é tortuoso; 

mas o proceder do puro é reto.  

9 Melhor é morar num canto do eirado, do que 
com a mulher rixosa numa casa ampla. 
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10 A alma do ímpio deseja o mal; o seu próximo 
não agrada aos seus olhos. 

11 Quando o escarnecedor é castigado, o simples 
torna-se sábio; e, quando o sábio é instruído, 

recebe o conhecimento. 

12 O justo observa a casa do ímpio; precipitam-se 

os ímpios na ruína. 

13 Quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, 
também clamará e não será ouvido. 

14 O presente que se dá em segredo aplaca a ira; 
e a dádiva às escondidas, a forte indignação. 

15 A execução da justiça é motivo de alegria para 
o justo; mas é espanto para os que praticam a 
iniquidade. 

16 O homem que anda desviado do caminho do 
entendimento repousará na congregação dos 
mortos. 

17 Quem ama os prazeres empobrecerá; quem 
ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. 

18 Resgate para o justo é o ímpio; e em lugar do 
reto ficará o prevaricador. 

19 Melhor é morar numa terra deserta do que 
com a mulher rixosa e iracunda. 
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20 Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio; 
mas o homem insensato os devora. 

21 Aquele que segue a justiça e a bondade achará 
a vida, a justiça e a honra. 

22 O sábio escala a cidade dos valentes, e derriba 
a fortaleza em que ela confia. 

23 O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda 
das angústias a sua alma. 

24 Quanto ao soberbo e presumido, zombador é 
seu nome; ele procede com insolente orgulho. 

25 O desejo do preguiçoso o mata; porque as 
suas mãos recusam-se a trabalhar. 

26 Todo o dia o ímpio cobiça; mas o justo dá, e 
não retém.  

27 O sacrifício dos ímpios é abominação; quanto 
mais oferecendo-o com intenção maligna! 

28 A testemunha mentirosa perecerá; mas o 
homem que ouve falará sem ser contestado. 

29 O homem ímpio endurece o seu rosto; mas o 
reto considera os seus caminhos. 

30 Não há sabedoria, nem entendimento, nem 
conselho contra o Senhor. 
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31 O cavalo prepara-se para o dia da batalha; mas 
do Senhor vem a vitória.” 

Bondade e Benignidade 

Estas palavras são quase sinônimas, 
distinguindo-se apenas em que a primeira 

expressa mais a ação de ser bom e a segunda a 

inclinação para o bem. 

A bondade pura, perfeita e continua é um 
atributo exclusivo de Deus, e por isso Jesus 

afirmou que ser bom desta forma é algo 
somente pertinente à divindade.  

O pecado original corrompeu não somente a 
bondade como todas as demais virtudes 
comunicadas por Deus à natureza humana; de 

modo que para se ter resgatada a bondade e a 

benignidade tal como elas se encontram na 

pessoa de Deus necessitamos não somente de 
conversão, de um novo nascimento do Espírito 

Santo, mas sobretudo de sermos aperfeiçoados 

no processo de santificação que é operado pelo 

mesmo Espírito.  

Temos o dever de nos submetermos a este 
trabalho de restauração, não somente quanto à 

bondade, mas quanto a todas as demais virtudes 
que pertencem à nova natureza espiritual, 

celestial e divina que recebemos da parte de 

Deus na nossa conversão, por meio da fé em 

Jesus Cristo.  
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Este dever de ser bom engloba inclusive os 
nossos inimigos, aos quais devemos amar com o 

amor de Cristo, ou seja, sem fazer acepção de 

pessoas, pois é assim que Deus ama a 
humanidade e lhe faz bem.  

Todavia, isto não significa que esta bondade 
deve ser exercida segundo os critérios do 

mundo quanto ao que seja bondade, como por 

exemplo, satisfazer prazeres pecaminosos ou 

contribuir para que haja um emprego maligno 
dos nossos dons e serviços ao próximo. 

Pois que bem há em dar dinheiro para quem o 

usará para se drogar? 

Que bem há em poupar um filho da necessária 
disciplina simplesmente para agradá-lo? 

Os exemplos se multiplicam e nos faltaria o 
espaço necessário para enumerá-los. 

Há muita beneficência que é realizada para fins 
escusos e interesseiros, e isto de igual modo 

deve ser evitado.   

Assim, à beneficência deve preceder o amor, a 
sinceridade, a verdade e a justiça; pois onde isto 

faltar, não haverá nenhuma beneficência sendo 
feita de fato. 

A excelência da bondade se encontra 
justamente em se amar aqueles que são nossos 
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inimigos, ou estranhos e que nada têm para nos 

dar em troca, como no dizer de Jesus: 

“46 Pois, se amardes aos que vos amam, que 
recompensa tereis? não fazem os publicanos 

também o mesmo? 
47 E, se saudardes somente os vossos irmãos, 

que fazeis demais? não fazem os gentios 

também o mesmo? 

48 Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o 
vosso Pai celestial.” (Mateus 5.46-48) 

Somos exortados a exercer uma bondade que 
seja perfeita como a de Deus, ou seja, 

desinteressada e que não exclua a qualquer 

pessoa de ser alvo da mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 

 

Provérbios 22 

 
“1 Mais digno de ser escolhido é o bom nome do 

que as muitas riquezas; e o favor é melhor do 
que a prata e o ouro. 

2 O rico e o pobre se encontram; quem os faz a 
ambos é o Senhor. 

3 O prudente vê o perigo e esconde-se; mas os 
simples passam adiante e sofrem a pena.  

4 O galardão da humildade e do temor do 
Senhor é riquezas, e honra e vida. 

5 Espinhos e laços há no caminho do perverso; o 
que guarda a sua alma retira-se para longe deles. 

6 Instrui o menino no caminho em que deve 
andar, e até quando envelhecer não se desviará 

dele. 

7 O rico domina sobre os pobres; e o que toma 
emprestado é servo do que empresta. 

8 O que semear a perversidade segará males; e a 
vara da sua indignação falhará. 

9 Quem vê com olhos bondosos será abençoado; 
porque dá do seu pão ao pobre. 

10 Lança fora ao escarnecedor, e a contenda se 
irá; cessarão a rixa e a injúria. 
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11 O que ama a pureza do coração, e que tem 
graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. 

12 Os olhos do Senhor preservam o que tem 

conhecimento; mas ele transtorna as palavras 
do prevaricador. 

13 Diz o preguiçoso: um leão está lá fora; serei 
morto no meio das ruas. 

14 Cova profunda é a boca da adúltera; aquele 
contra quem o Senhor está irado cairá nela. 

15 A estultícia está ligada ao coração do menino; 
mas a vara da correção a afugentará dele. 

16 O que para aumentar o seu lucro oprime o 
pobre, e dá ao rico, certamente chegará à: 

penúria. 

17 Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos 
sábios, e aplica o teu coração ao meu 
conhecimento. 

18 Porque será coisa suave, se os guardares no 
teu peito, se estiverem todos eles prontos nos 

teus lábios. 

19 Para que a tua confiança esteja no senhor, a ti 
tos fiz saber hoje, sim, a ti mesmo. 

20 Porventura não te escrevi excelentes coisas 
acerca dos conselhos e do conhecimento, 
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21 para te fazer saber a certeza das palavras de 
verdade, para que possas responder com 

palavras de verdade aos que te enviarem? 

22 Não roubes ao pobre, porque é pobre; nem 
oprimas ao aflito na porta; 

23 porque o Senhor defenderá a sua causa em 
juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. 

24 Não faças amizade com o iracundo; nem 
andes com o homem colérico; 

25 para que não aprendas as suas veredas, e 
tomes um laço para a tua alma. 

26 Não estejas entre os que se comprometem, 
que ficam por fiadores de dívidas. 

27 Se não tens com que pagar, por que tirariam a 

tua cama de debaixo de ti? 

28 Não removas os limites antigos que teus pais 
fixaram. 

29 Vês um homem hábil na sua obra? esse 
perante reis assistirá; e não assistirá perante 

homens obscuros.” 
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Boas Obras, Serviço e Trabalho 

A vida cristã não consiste em mera 

contemplação espiritual das belezas de Cristo, 
mas também em servir a Deus e ao próximo. 

É sobretudo no exercício do ministério que 
recebemos da parte de Deus para cumprir, que 

crescemos na graça e no conhecimento de 

Jesus. 

O bom soldado cristão é feito no campo de 
batalha, e não meramente nas salas de 
treinamento das igrejas e seminários.  

O serviço deve ser segundo a esfera de atuação 
que nos foi demarcada pelo Senhor, tanto no 

que se refere ao tipo de serviço que deve ser 

realizado, quanto à (s) área (s) geográfica (s) 

demarcada (s) por Ele para a nossa atuação, de 
modo que não labutemos em campo alheio; 

cuidado este, que a propósito, sempre esteve 

bem presente no apóstolo Paulo. 

“3 Porque pela graça que me foi dada, digo a 
cada um dentre vós que não tenha de si mesmo 
mais alto conceito do que convém; mas que 

pense de si sobriamente, conforme a medida da 

fé que Deus, repartiu a cada um. 

4 Pois assim como em um corpo temos muitos 
membros, e nem todos os membros têm a 

mesma função, 
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5 assim nós, embora muitos, somos um só corpo 
em Cristo, e individualmente membros uns dos 

outros. 

6 De modo que, tendo diferentes dons segundo 
a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela 

segundo a medida da fé; 

7 se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, 
haja dedicação ao ensino; 

8 ou o que exorta, use esse dom em exortar; o 
que reparte, faça-o com liberalidade; o que 

preside, com zelo; o que usa de misericórdia, 

com alegria.” (Romanos 12.3-8) 

Todos os crentes possuem pelo menos um 
ministério, ou seja, um serviço específico para o 

qual recebeu dons e capacitações de Deus para 

o seu exercício. 

Mas, para o propósito de formar e edificar a 
Igreja, sobretudo para confirmar os crentes na 
fé e na sã doutrina, Deus levanta ministérios 

especiais para tal propósito, dentre o corpo 

geral de crentes: 

“11 E ele deu uns como apóstolos, e outros como 
profetas, e outros como evangelistas, e outros 

como pastores e mestres, 

12 tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, 
para a obra do ministério, para edificação do 

corpo de Cristo; 
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13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do 
pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado 

de homem feito, à medida da estatura da 

plenitude de Cristo; 

14 para que não mais sejamos meninos, 
inconstantes, levados ao redor por todo vento de 

doutrina, pela fraudulência dos homens, pela 
astúcia tendente à maquinação do erro; 

15 antes, seguindo a verdade em amor, 

cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 

Cristo, 

16 do qual o corpo inteiro bem ajustado, e ligado 
pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa 

operação de cada parte, efetua o seu 
crescimento para edificação de si mesmo em 

amor.” (Efésios 4.11-16). 

Agora, Deus não somente define qual é o nosso 

ministério como também determina o modo 
como ele deve ser realizado, a saber, no Espírito 

Santo, e com todo o fervor espiritual e amor; 

devendo haver uma justa cooperação entre 

todos os membros do corpo de Cristo em cada 
congregação local.  

Mas, o ministério do crente não está limitado ao 
ofício que exerce na igreja em que congrega, 
pois a sua vida deve ser de serviço em todas as 

áreas em que atue. Por exemplo, o primeiro e 

grande ministério de uma mulher casada é o de 

servir seu marido e filhos, educando seus filhos 
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pelo exemplo e pela palavra para que venham a 

se tornar homens e mulheres de Deus.  

Os maridos têm sobretudo o dever de amarem e 
proverem para suas respectivas esposas e filhos. 

Os que servem em atividades remuneradas 
devem em tudo dar bom testemunho de 

honestidade e boas obras. 

Em todas as ocasiões em que formos chamados 
a servir ao próximo, devemos fazê-lo não como 

para homens, mas como para o próprio Senhor. 

Na verdade, tudo o que fazemos deve ser como 
para o Senhor, porque com isto se evita que se 

faça alguma coisa por motivo interesseiro, ou 

para bajulação e subserviência a homens. 

Na verdade, todo o nosso trabalho e tudo o que 
somos ou fazemos deve ser para a glória de 

Deus, e Ele será glorificado somente caso o que 

façamos seja pelo poder da Sua própria graça, 
conforme testemunho do apóstolo Paulo acerca 

do seu ministério: 

“Mas pela graça de Deus sou o que sou; e a sua 
graça para comigo não foi vã, antes trabalhei 

muito mais do que todos eles; todavia não eu, 

mas a graça de Deus que está comigo.” (I 

Corintos 15.10) 



237 

 

Devemos ter a mesma humildade do apóstolo, 
reconhecendo que nada podemos fazer sem o 

Senhor, de modo que não somos salvos 

(justificados, regenerados e santificados) por 
causa de nossas boas obras, mas 

exclusivamente pela graça de nosso Senhor 

Jesus Cristo, pela qual somos chamados agora a 
praticar as boas obras de justiça do evangelho, 

que foram preparadas de antemão por Deus 

para que andássemos nelas.  

O propósito e o resultado da liberdade que 
recebemos em Cristo é para o serviço. 

Nós vemos isto de modo muito claro na Parábola 
dos Talentos. 

O Senhor afirma que aquele que tem receberá 
mais, e o que não tem até o que tem lhe será 

tirado. 

Ele ensina claramente que Deus é glorificado se 
dermos muitos frutos para Ele, pelas boas obras 

que os homens virem sendo realizadas por nós 

em Seu nome, e com isso serão levados a 
glorificá-lo. 
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Provérbios 23 

 

“1 Quando te assentares a comer com um 
governador, atenta bem para aquele que está 

diante de ti; 

2 e põe uma faca à tua garganta, se fores homem 
de grande apetite. 

3 Não cobices os seus manjares gostosos, 
porque é comida enganadora. 

4 Não te fatigues para seres rico; dá de mão à tua 
própria sabedoria: 

5 Fitando tu os olhos nas riquezas, elas se vão; 

pois fazem para si asas, como a águia, voam para 
o céu. 

6 Não comas o pão do avarento, nem cobices os 
seus manjares gostosos. 

7 Porque, como ele pensa consigo mesmo, assim 
é; ele te diz: Come e bebe; mas o seu coração não 

está contigo. 

8 Vomitarás o bocado que comeste, e perderás 
as tuas suaves palavras. 

9 Não fales aos ouvidos do tolo; porque 
desprezará a sabedoria das tuas palavras. 
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10 Não removas os limites antigos; nem entres 
nos campos dos órfãos, 

11 porque o seu redentor é forte; ele lhes 
pleiteará a causa contra ti.  

12 Aplica o teu coração à instrução, e os teus 
ouvidos às palavras do conhecimento. 

13 Não retires da criança a disciplina; porque, 
fustigando-a tu com a vara, nem por isso 

morrerá. 

14 Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua 
alma do Seol. 

15 Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-
se-á o meu coração, sim, o meu próprio; 

16 e exultará o meu coração, quando os teus 
lábios falarem coisas retas. 

17 Não tenhas inveja dos pecadores; antes 
conserva-te no temor do Senhor todo o dia. 

18 Porque deveras terás uma recompensa; não 
será malograda a tua esperança. 

19 Ouve tu, filho meu, e sê sábio; e dirige no 
caminho o teu coração. 

20 Não estejas entre os beberrões de vinho, nem 
entre os comilões de carne. 
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21 Porque o beberrão e o comilão caem em 
pobreza; e a sonolência cobrirá de trapos o 

homem. 

22 Ouve a teu pai, que te gerou; e não desprezes 
a tua mãe, quando ela envelhecer. 

23 Compra a verdade, e não a vendas; sim, a 
sabedoria, a disciplina, e o entendimento. 

24 Grandemente se regozijará o pai do justo; e 
quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. 

25 Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se 
aquela que te deu à luz. 

26 Filho meu, dá-me o teu coração; e deleitem-
se os teus olhos nos meus caminhos. 

27 Porque cova profunda é a prostituta; e poço 
estreito é a aventureira. 

28 Também ela, como o salteador, se põe a 
espreitar; e multiplica entre os homens os 

prevaricadores. 

29 Para quem são os ais? para quem os pesares? 
para quem as pelejas, para quem as queixas? 
para quem as feridas sem causa? e para quem os 

olhos vermelhos?  

30 Para os que se demoram perto do vinho, para 
os que andam buscando bebida misturada. 
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31 Não olhes para o vinho quando se mostra 
vermelho, quando resplandece no copo e se 

escoa suavemente. 

32 No seu fim morderá como a cobra, e como o 
basilisco picará. 

33 Os teus olhos verão coisas estranhas, e tu 
falarás perversidades. 

34 e serás como o que se deita no meio do mar, e 
como o que dorme no topo do mastro. 

35 E dirás: Espancaram-me, e não me doeu; 
bateram-me, e não o senti; quando virei a 
despertar? ainda tornarei a buscá-lo outra vez.” 

Doutrinar, Ensinar e Educar  

“Porque a graça de Deus se manifestou, 
trazendo salvação a todos os homens, 

ensinando-nos, para que, renunciando à 

impiedade e às paixões mundanas, vivamos no 

presente mundo sóbria, e justa, e piamente,” 
(Tito 2.11,12) 

O que é ser crente em Jesus? 

Para qual grande propósito Deus nos salvou? 

Qual é o uso principal da fé e da graça que nos 
foram dadas em Cristo Jesus? 
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Certamente não é o que geralmente se costuma 
pensar, mesmo entre muitos crentes, que é para 

fazermos conquistas materiais, visíveis e 

temporais, sem se levar em conta o aspecto da 
eternidade. 

Antes de tudo deve ser considerado que o 
grande propósito de Deus é o de nos salvar de 

nós mesmos, da nossa condição decaída no 

pecado, que nos sujeita a juízo corretivo ou 
condenatório, e a sermos vencidos pelas 

potestades das trevas. 

Deus tem por alvo o Corpo de Cristo – a Igreja – 
pois apesar de sermos indivíduos não fomos 

criados para a individualidade, senão para uma 

perfeita união e comunhão que há de ser 
consumada na glória, mas que deve começar a 

se exercitar aqui embaixo.  

Temos um ego pecaminoso do qual devemos 
nos despojar. Temos uma cruz para carregar, e 

um exemplo santo em Cristo para imitar. 

Ppara tanto necessitamos de doutrina (ensino), 
educação e disciplina. 

Há uma verdade na qual devemos andar. 

Alguém já disse com muita propriedade que a 
verdade não é uma questão meramente de 

precisão verbal, mas de espírito essencial. 
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A verdade cristã não é formal, mas vital; uma 
coisa espiritual, e pessoal. 

O foco de Deus está concentrado na nossa 
própria pessoa – ele visa à transformação do 
nosso caráter, e não propriamente às nossas 

aquisições voltadas para as coisas deste mundo. 

Não existe um caminho curto e real para a 
formação do caráter. Isto é fruto da disciplina, e 

sua coroação é a qualidade de vida espiritual que 
é construída pela fé, paciência, esperança, e 

pelo amor.  

O caráter é formado através da disciplina. Uma 
longa estrada é necessária para criar as 
verdadeiras virtudes espirituais.  

Não há atalho também para o poder espiritual 
ou para a comunhão, mais do que para a 

sabedoria ou para o caráter. 

Tome a oração, por exemplo, o grande 
instrumento do nosso progresso espiritual. Ela 

não é um talismã que pode nos levar a um bom 

termo espiritual, como se fosse um passe de 

mágica, mas ela é uma longa jornada pelo 
caminho do deserto desta vida. Nós devemos 

trilhá-lo com coragem, esforço, esperança e 

resistência. 

Somos chamados a viver no mundo para o 
mundo. Precisamos de sabedoria para fazer a 
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obra de Deus. Precisamos de sabedoria para 

proteger nossa própria fé e proteger a nossa 

própria simplicidade de coração e salvar o nosso 

próprio caráter cristão. Se não tivermos algo da 
prudência da serpente não vamos manter a 

simplicidade da pomba por muito tempo. 

Por isso, precisamos nos dedicar ao aprendizado 
da sã doutrina, e nos esforçarmos em nossa 

consagração a Deus para termos uma vida útil e 

para termos uma sabedoria em um caráter 
forte, o qual é altamente necessário; e nada pode 

desculpar a nossa negligência em procurá-lo.  

A beleza da vida cristã não está em se ter êxtases 
espirituais, mas sim em se transitar pelo grande 

deserto deste mundo fazendo progressos em 

santificação, em toda perseverança, vigilância e 

diligência, com um crescimento espiritual 
progressivo em justa cooperação com a graça 

divina.  

Foi para este grande propósito da nossa 
transformação pessoal pela edificação na 

Palavra de Deus, que o Espírito Santo nos foi 

dado para nos ensinar habitando em nós. 
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Provérbios 24 

 

”1 Não tenhas inveja dos homens malignos; nem 
desejes estar com eles; 

2 porque o seu coração medita a violência; e os 
seus lábios falam maliciosamente. 

3 Com a sabedoria se edifica a casa, e com o 
entendimento ela se estabelece; 

4 e pelo conhecimento se encherão as câmaras 
de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. 

5 O sábio é mais poderoso do que o forte; e o 
inteligente do que o que possui a força. 

6 Porque com conselhos prudentes tu podes 
fazer a guerra; e há vitória na multidão dos 

conselheiros. 

7 A sabedoria é alta demais para o insensato; ele 
não abre a sua boca na porta. 

8 Aquele que cuida em fazer o mal, mestre de 
maus intentos o chamarão. 

9 O desígnio do insensato é pecado; e 
abominável aos homens é o escarnecedor. 

10 Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força 
é pequena. 
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11 Livra os que estão sendo levados à morte, 
detém os que vão tropeçando para a matança. 

12 Se disseres: Eis que não o sabemos; 

porventura aquele que pesa os corações não o 
percebe? e aquele que guarda a tua vida não o 

sabe? e não retribuirá a cada um conforme a sua 

obra?  

13 Come mel, filho meu, porque é bom, e do favo 
de mel, que é doce ao teu paladar. 

14 Sabe que é assim a sabedoria para a tua alma: 
se a achares, haverá para ti recompensa, e não 

será malograda a tua esperança. 

15 Não te ponhas de emboscada, ó ímpio, contra 
a habitação do justo; nem assoles a sua pousada. 

16 Porque sete vezes cai o justo, e se levanta; mas 

os ímpios são derribados pela calamidade. 

17 Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e 
quando tropeçar, não se regozije o teu coração; 

18 para que o Senhor não o veja, e isso seja mau 
aos seus olhos, e desvie dele, a sua ira. 

19 Não te aflijas por causa dos malfeitores; nem 
tenhas inveja dos ímpios; 

20 porque o maligno não tem futuro; e a 
lâmpada dos ímpios se apagará. 
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21 Filho meu, teme ao Senhor, e ao rei; e não te 
entremetas com os que gostam de mudanças. 

22 Porque de repente se levantará a sua 
calamidade; e a ruína deles, quem a conhecerá? 

23 Também estes são provérbios dos sábios: 
Fazer acepção de pessoas no juízo não é bom. 

24 Aquele que disser ao ímpio: Justo és; os povos 
o amaldiçoarão, as nações o detestarão; 

25 mas para os que julgam retamente haverá 
delícias, e sobre eles virá copiosa bênção. 

26 O que responde com palavras retas beija os 
lábios. 

27 Prepara os teus trabalhos de fora, apronta 
bem o teu campo; e depois edifica a tua casa. 

28 Não sejas testemunha sem causa contra o teu 
próximo; e não enganes com os teus lábios. 

29 Não digas: Como ele me fez a mim, assim lhe 
farei a ele; pagarei a cada um segundo a sua 

obra. 

30 Passei junto ao campo do preguiçoso, e junto 
à vinha do homem falto de entendimento;  
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31 e eis que tudo estava cheio de cardos, e a sua 
superfície coberta de urtigas, e o seu muro de 

pedra estava derrubado. 

32 O que tendo eu visto, o considerei; e, vendo-o, 
recebi instrução. 

33 Um pouco para dormir, um pouco para 
toscanejar, um pouco para cruzar os braços em 

repouso; 

34 assim sobrevirá a tua pobreza como um 
salteador, e a tua necessidade como um homem 

armado.” 

Perseverança, Paciência e 

Longanimidade   

A perseverança ou paciência ensinada pela 
Bíblia e que é esperada dos crentes é muito mais 

definida pela ação objetiva do Espírito Santo em 
levá-los em segurança à condição em que 

devem ser achados, sobretudo na glória, do que 

pela ação subjetiva dos crentes em atingi-la pelo 

próprio esforço deles.  

Obviamente, deve haver um esforço da nossa 
parte para que a perseverança tenha a sua obra 

perfeita, todavia, quem nos habilita à condição 

de permanecer na fé e em Cristo até o fim é o 

poder do Espírito Santo. 
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Deus, que começou a boa obra de santificação 
dos crentes pelo Espírito Santo, há de completá-

la, Ele mesmo, até o dia da volta de Jesus Cristo.  

Temos esta certeza e esperança conforme 
prometido amplamente nas Escrituras, de 

modo que não há o perigo de que algum crente 

venha a se perder definitivamente. 

Quedas e interrupções no trabalho de 
santificação serão curadas no tempo próprio 

pela graça de Jesus, ainda que isto ocorra 
somente na glória.  

De modo que a segurança eterna da nossa 
salvação é apontada nas palavras de Jesus pela 
evidência da nossa perseverança até o fim, a 

saber, Ele ensina claramente que aqueles que 

salvou não serão rejeitados por Ele de modo 

nenhum, pois garantirá, pelo  Seu próprio 
poder, que perseverem em amá-lo até o fim. 

Contra o testemunho das próprias Escrituras 
muitos afirmam         que pecados eventuais 

podem levar um crente genuíno à perdição 
eterna, e se assim fora de fato, ninguém poderia 

ser salvo, pois não há quem não peque (I João 

1.8,10 ). 

É o sangue de Jesus e o Seu trabalho Sacerdotal 
que nos garantem a eternidade da nossa 

salvação. Deve ser assim para que toda a glória 

seja dele, e para que ninguém se glorie diante de 
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Deus quanto à obtenção e manutenção da sua 

salvação.  

Pecados eventuais são tratados pela mesma 
graça que nos salvou quando nos convertemos 

ao Senhor, por meio da confissão e do nosso 

sincero arrependimento.  

A fraqueza momentânea do crente não pode 
diminuir o poder de Deus para restaurar.  

Quando o apóstolo Paulo declara que aquele que 

pensa estar em pé vigie para que não caia, nisto 
se expressa claramente que o poder de 

permanecer firme na graça não é propriamente 

de qualquer crente, senão exclusivamente do 
Senhor, de maneira que ninguém seja 

presunçoso em seu coração pensando que pode 

fazê-lo de si mesmo, gloriando-se na própria 

consagração. 

Ouvimos muitos dizendo que são mantidos 
firmes porque têm pago o preço exigido da 

consagração. Apesar de haver verdade em tal 

afirmação, deve-se ter o cuidado para que o 
coração não se eleve julgando que isto é 

propiciado pela própria consagração pessoal e 

não pela graça de Jesus, como efetivamente o é.  

Agora, se é pela nossa perseverança na fé em 
santificação que se evidencia, que se comprova 

a nossa eleição (II Pe 1.10,11), então devemos nos 

armar do pensamento que a perseverança é o 
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elemento atestador da nossa saúde espiritual, 

de modo que nunca abriguemos o pensamento 

errôneo de que podemos cruzar os braços desde 

que sabemos que a salvação do crente é segura 
e eterna. Tal modo de pensar é ofensivo à graça 

de Deus e ao alto preço que Jesus pagou para a 

nossa libertação. 

Sem perseverar, sem permanecer em Jesus, 
jamais poderemos ser santificados, e a 

santificação deve, obrigatoriamente, se seguir à 
conversão, porque fomos salvos para o 

propósito de sermos santificados por Deus.  

Como a fé do crente é provada, e em 
consequência, tribulações e aflições lhe 

aguardam neste mundo, ele necessitará de 

longanimidade e paciência no sofrimento, de 
modo que acrescentamos versículos bíblicos no 

final de nosso estudo que se referem a ambas, 

por serem irmãs siamesas da perseverança, pois 

sem longanimidade e paciência, não é possível 
perseverar. 

Temos um grande exemplo de longanimidade, 
paciência e perseverança nos profetas e nos 

apóstolos, mas o maior exemplo de todos foi o do 

próprio Senhor Jesus Cristo pela muita 

paciência com que tudo suportou e sofreu, 
jamais se desviando do seu grande objetivo de 

obter a nossa salvação. Por isso somos 

chamados a imitá-lo sobretudo em seus 

sofrimentos para que com Ele reinemos, já que 



252 

 

importa estarmos conformados a Ele em tudo, 

quer na Sua glória, quer nos seus sofrimentos. 
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Provérbios 25 

 

“1 Também estes são provérbios de Salomão, os 

quais transcreveram os homens de Ezequias, rei 

de Judá. 

2 A glória de Deus é encobrir as coisas; mas a 
glória dos reis é esquadrinhá-las. 

3 Como o céu na sua altura, e como a terra na sua 
profundidade, assim o coração dos reis é 

inescrutável. 

4 Tira da prata a escória, e sairá um vaso para o 

fundidor. 

5 Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono 
se firmará na justiça. 

6 Não reclames para ti honra na presença do rei, 
nem te ponhas no lugar dos grandes; 

7 porque melhor é que te digam: Sobe, para aqui; 
do que seres humilhado perante o príncipe. 

8 O que os teus olhos viram, não te apresses a 
revelar, para depois, ao fim, não saberes o que 

hás de fazer, podendo-te confundir o teu 

próximo. 

9 Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo; 
e não reveles o segredo de outrem;  
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10 para que não te desonre aquele que o ouvir, 
não se apartando de ti a infâmia. 

11 Como maçãs de ouro em salvas de prata, 
assim é a palavra dita a seu tempo. 

12 Como pendentes de ouro e gargantilhas de 
ouro puro, assim é o sábio repreensor para o 
ouvido obediente. 

13 Como o frescor de neve no tempo da sega, 
assim é o mensageiro fiel para com os que o 

enviam, porque refrigera o espírito dos seus 

senhores. 

14 como nuvens e ventos que não trazem chuva, 
assim é o homem que se gaba de dádivas que 

não fez. 

15 Pela longanimidade se persuade o príncipe, e 
a língua branda quebranta os ossos. 

16 Se achaste mel, come somente o que te basta, 
para que porventura não te fartes dele, e o 

venhas a vomitar. 

17 Põe raramente o teu pé na casa do teu 
próximo, para que não se enfade de ti, e te 

aborreça. 

18 Malho, e espada, e flecha aguda é o homem 
que levanta falso testemunho contra o seu 

próximo. 
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19 Como dente quebrado, e pé deslocado, é a 
confiança no homem desleal, no dia da angústia. 

20 O que entoa canções ao coração aflito é como 
aquele que despe uma peça de roupa num dia de 

frio, e como vinagre sobre a chaga. 

21 Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para 
comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber; 

22 porque assim lhe amontoarás brasas sobre a 
cabeça, e o Senhor te recompensará. 

23 O vento norte traz chuva, e a língua 
caluniadora, o rosto irado. 

24 Melhor é morar num canto do eirado, do que 
com a mulher rixosa numa casa ampla. 

25 Como água fresca para o homem sedento, 
tais são as boas-novas de terra remota. 

26 Como fonte turva, e manancial poluído, 
assim é o justo que cede lugar diante do ímpio. 

27 comer muito mel não é bom; não 
multipliques, pois, as palavras de lisonja. 

28 Como a cidade derribada, que não tem 
muros, assim é o homem que não pode conter o 

seu espírito.” 
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Consolo e Conforto 

Ontem (5-11-2015), retornei ao Hospital 
Municipal Salgado Filho, para consulta de 

revisão, depois de ter ficado ali internado por 
sessenta e dois dias, e fui visitar pela primeira 

vez, depois da alta, a enfermaria onde passei a 

maior parte dos dias de internação, e confesso 

que me senti constrangido e perplexo ao 
contemplar o ambiente onde havia 

permanecido com um sentimento muito 

diferente, a par de todo o sofrimento físico e 

psicológico que ali experimentara. 

O que fez a grande diferença durante o tempo 
que ali estivera foi com certeza a poderosa 

consolação recebida da parte de Deus, que fez 
com que eu visse aquele ambiente e toda aquela 

circunstância com bom ânimo em meu espirito. 

Sem a referida consolação ter-me-ia sido muito 
penoso ter ficado ali sequer por um único dia.  

O consolo que Deus nos dá é plenamente eficaz 
não somente renovando nossa esperança, 
fornecendo-nos alívio e paz reais, e suprindo 

nossas necessidades tanto materiais, quanto 

espirituais. 

O maior de todos os consolos Ele já nos tem 
suprido ao nos ter dado a Jesus para ser o nosso 

Salvador e o Espírito Santo para ser o nosso 

Consolador. 
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Mas, podemos contar com as suas consolações 
em meio a todas as tribulações que tivermos que 

enfrentar neste mundo, pois nos tem prometido 

livrar-nos de todo estado de aflição de alma se 
tão somente confiarmos nEle.  

É interessante observar que a mesma palavra 
hebraica nacham no texto do Velho 
Testamento, tanto é usada para confortar, 

quanto para se arrepender, e podemos entender 

com isto que há no ato de confortar uma 

mudança de direção, notadamente no que se 
refere a Deus, pois, ao nos confortar, Ele se 

desvia dos juízos que intentava ou que estava 

trazendo sobre nós por causa dos nossos 

pecados.  

Sentíamos tristeza pela correção de Deus, mas 
quando nos arrependemos e nos humilhamos 

sob a Sua potente mão, Ele remove a aflição e 
nos conforta, como um pai que volta a afagar o 

filho depois de tê-lo corrigido. 

Deus sempre consolará aqueles que se 

entristecerem e chorarem por causa do pecado, 
como vemos Jesus afirmando no Sermão do 

Monte que bem-aventurados são os que choram 

porque serão consolados.  

Jesus é o consolador por excelência porque 
ninguém sofreu mais do que Ele a dor sob o 

ataque tanto de pecadores quanto dos espíritos 

das trevas, em sua humilhação neste mundo. 
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Então pode socorrer com eficácia os que 

sofrem, sabendo por experiência própria o 

quanto necessitamos de conforto, assim como 

Ele também foi confortado pelo Pai e pelos anjos 
em seus sofrimentos. 

E muito mais do que isso devemos lembrar 
sempre que Ele sofreu o castigo em nosso lugar 
e foi desamparado pelo Pai desde o momento 

em que esteve em agonia no Getsêmani até a 

hora da sua morte na cruz. E isto jamais 

experimentamos ou experimentaremos como 
filhos de Deus porque tem prometido estar 

conosco todos os dias, e nos tem dado um outro 

Consolador para aliviar as nossas dores.  

Jesus sofreu o desamparo em nosso lugar para 
que nós jamais fôssemos deixados ou 

desamparados por Deus (Hb 13.5).  

Nós também aprendemos a ser consoladores de 
outros quando passamos pelas experiências de 

sofrimento acompanhadas das consolações que 

nós mesmos recebemos da parte de Deus.  

Em Jesus aprendemos a ter um espirito de 
simpatia e compaixão pelos que sofrem, 

especialmente quando estes estão sofrendo por 

causa do seu amor ao evangelho. 

Assim como são muitas as aflições que sofremos 
neste mundo de igual modo abundam as 

consolações que recebemos da parte de Deus 
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para que não fiquemos paralisados e 

desanimados.  

Bendito seja o seu grande nome pois não nos 
deixa desamparados em nossos sofrimentos, e 

nem sem correção quando dela necessitamos, 

pois somos corrigidos para sermos 

participantes da sua santidade. 
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Provérbios 26 

 

“1 Como a neve no verão, e como a chuva no 
tempo da ceifa, assim não convém ao tolo a 

honra. 

2 Como o pássaro no seu vaguear, como a 
andorinha no seu voar, assim a maldição sem 

causa não encontra pouso. 

3 O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, 

e a vara para as costas dos tolos. 

4 Não respondas ao tolo segundo a sua 
estultícia, para que também não te faças 

semelhante a ele. 

5 Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para 
que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. 

6 Os pés decepa, e o dano bebe, quem manda 
mensagens pela mão dum tolo. 

7 As pernas do coxo pendem frouxas; assim é o 
provérbio na boca dos tolos. 

8 Como o que ata a pedra na funda, assim é 
aquele que dá honra ao tolo. 

9 Como o espinho que entra na mão do ébrio, 
assim é o provérbio na mão dos tolos. 
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10 Como o flecheiro que fere a todos, assim é 
aquele que assalaria ao transeunte tolo, ou ao 

ébrio. 

11 Como o cão que torna ao seu vômito, assim é 
o tolo que reitera a sua estultícia. 

12 Vês um homem que é sábio a seus próprios 
olhos? Maior esperança há para o tolo do que 

para ele. 

13 Diz o preguiçoso: Um leão está no caminho; 
um leão está nas ruas. 

14 Como a porta se revolve nos seus gonzos, 
assim o faz o preguiçoso na sua cama.  

15 O preguiçoso esconde a sua mão no prato, e 
nem ao menos quer levá-la de novo à boca. 

16 Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 
sete homens que sabem responder bem. 

17 O que, passando, se mete em questão alheia é 
como aquele que toma um cão pelas orelhas. 

18 Como o louco que atira tições, flechas, e 
morte, 

19 assim é o homem que engana o seu próximo, 
e diz: Fiz isso por brincadeira. 
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20 Faltando lenha, apaga-se o fogo; e não 
havendo difamador, cessa a contenda. 

21 Como o carvão para as brasas, e a lenha para o 
fogo, assim é o homem contencioso para 

acender rixas. 

22 As palavras do difamador são como bocados 

deliciosos, que descem ao íntimo do ventre. 

23 Como o vaso de barro coberto de escória de 
prata, assim são os lábios ardentes e o coração 

maligno. 

24 Aquele que odeia dissimula com os seus 
lábios; mas no seu interior entesoura o engano. 

25 Quando te suplicar com voz suave, não o 
creias; porque sete abominações há no seu 

coração. 

26 Ainda que o seu ódio se encubra com 
dissimulação, na congregação será revelada a 

sua malícia. 

27 O que faz uma cova cairá nela; e a pedra 
voltará sobre aquele que a revolve. 

28 A língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha 
ferido; e a boca lisonjeira opera a ruína.” 
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Arrependimento 

Não existe uma fé genuína sem 

arrependimento, e por sua vez não há 
arrependimento verdadeiro sem fé.  

Deus os tem unido de tal forma, que tanto João 
Batista quanto nosso  Senhor  Jesus  Cristo  ao  

proclamarem  o  evangelho  pela primeira vez, 

afirmaram a necessidade de se arrepender para 
crer no Evangelho. Por que isto? 

A fé do evangelho de Cristo é fé salvadora – ela é 
o canal que transmite a graça de Deus aos 

pecadores, para que possam ser regenerados 

(nascer de novo do Espírito Santo); mas como 

isto poderia ser feito sem que houvesse uma 
mudança de mente que permita o trabalho da 

fé? 

Pois o arrependimento é exatamente esta 
mudança de mente, de direcionamento da vida, 

conforme a etimologia da palavra 
correspondente a arrependimento no original 

grego: metanoia – de meta (transformar) e noia 

(mente). 

O alvo do arrependimento é o de transformar 
permanentemente, modificando os hábitos e 

inclinações da mente humana.  

Como há um trabalho progressivo de renovação 
da mente na santificação, então se deduz que 
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necessitamos de arrependimentos sucessivos, 

até que se forme em nós a mente de Cristo. 

Pelo arrependimento inicial e pela fé acessamos 
à conversão que nos trouxe a justificação e a 

regeneração, e pelos arrependimentos 

subsequentes avançamos na santificação. 

A renúncia ao ego é um trabalho para toda a 
vida. Importa que o velho homem fique cada vez 

mais fraco e a nova criatura em Cristo cada vez 

mais forte.  

Hábitos carnais devem ser substituídos por 
hábitos espirituais, pois não fomos criados por 

Deus para sermos carnais, senão espirituais, 
porque Ele é espírito. Todavia devemos lembrar 

sempre que o arrependimento, assim como a fé, 

é um dom de Deus. Na verdade, todos os atos 

relacionados à salvação são dons de Deus, são 
operações de Sua graça em nós.  

Jamais teríamos nos voltado de fato para Deus, 
se Ele não nos conduzisse ao arrependimento, 

porque temos uma mente que é naturalmente 
oposta à Sua vontade em razão do pecado. A 

mente carnal não está sujeita à vontade de Deus 

e nem mesmo pode estar; por isso a mente que 

possuímos por natureza e foi corrompida pelo 
pecado, necessita ser renovada. 

Em Romanos 2.4, nós vemos o apóstolo Paulo 
afirmando que é a benignidade de Deus que nos 
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conduz ao arrependimento. Quando 

percebemos a benignidade de Deus em ação 

dando-nos Jesus Cristo para ser o nosso 

Salvador, podemos ser constrangidos pelo 
Espírito Santo a nos entristecer por sermos os 

causadores da Sua morte e por constatarmos 

em nós, uma vida que é exatamente o oposto 
daquela vida santa, justa e verdadeira que há em 

Deus; e quando não somente a aspiramos, mas 

nos rendemos a Ele para que nos transforme, 

então eis aí o arrependimento que possibilitará 
tal trabalho de transformação. 

Por isso, não é incomum que Deus utilize a 
tribulação para nos deter em nossos caminhos 

de desvario que nos afastam da Sua presença, e 

nos conduzir àquela condição de coração 
contrito, que é um solo fértil para que nele brote 

o arrependimento que nos reconduzirá à 

comunhão com Ele e à vida. 

O arrependimento sempre implica a 
transposição do estado de alma pecaminoso 

para o de santidade. Seu grande alvo é o de 

permitir que sejamos admitidos à presença de 

Deus, pois sendo Deus verdadeiro, não pode 
admitir o nosso acesso quando carregamos 

pecados não confessados e abandonados.  

Por isso somos exortados a confessar os nossos 
pecados para andarmos na luz, com a firme 

convicção de que o Senhor é fiel e justo para nos 
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perdoar os pecados e nos purificar de toda 

injustiça.  

O sangue derramado por Jesus na cruz é eficaz 
somente naqueles que se arrependem.  

A um coração contrito Deus não desprezará, ou 
seja, voltará a Sua atenção para ele, para 

purificá-lo de forma que possa ter comunhão 

com Ele. 

Aperfeiçoado e Amadurecido 

Na maior parte dos textos do Novo Testamento 
em que encontramos a palavra “perfeição”, esta 

não significa que alcançaremos enquanto neste 
mundo, uma perfeição moral isenta de qualquer 

tipo de fraqueza ou pecado.  

Todavia, todos os textos, inclusive os citados 
insinuam a noção de que estamos a caminho 

disto se estamos em Cristo; e, este 

aperfeiçoamento é iniciado aqui e há de ser 

completado finalmente no porvir.  

Há de fato um amadurecimento espiritual que 
pode e deve ser alcançado em nossa jornada 

terrena, e que por vezes é chamado no texto 
bíblico de perfeição, mas, como já dissemos; isto 

não significa aquele completo amadurecimento 

que teremos somente por ocasião da volta de 

Jesus.  



267 

 

Deus tem iniciado em nossa conversão em 
Cristo, uma obra de aperfeiçoamento que 

atingirá seu estado final glorioso, quando Ele 

der a última pincelada no quadro espiritual que 
está criando; não somente em nós 

individualmente falando, como também quanto 

à perfeição de todo o corpo espiritual do qual 
Cristo é a cabeça.  

Compete a cada um de nós cooperar com este 
trabalho de aperfeiçoamento 

(desenvolvimento) da nossa salvação, com o 

trabalho que é realizado pelo Espírito Santo, 

sujeitando-nos à Sua direção, instrução e poder. 

É na justa cooperação de cada um dos membros 
do corpo de Cristo, que este aperfeiçoamento é 

realizado pelo Espírito. Daí a importância de que 

os crentes congreguem em comunhão com os 

santos, conforme é da vontade de Deus para 
eles. 

Para o propósito deste aperfeiçoamento é 
requerida a renovação da nossa mente, e 

conhecimento da completa vontade de Deus 

(Rom 12.2). 

Todavia, todo o nosso conhecimento e 
capacitação em Deus será sempre parcial 

enquanto aqui estivermos, mas o que é parcial 

será aniquilado quando chegarmos ao estado de 

perfeição absoluta no porvir (I Cor 13.10). 
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Conforme nos ensina o apóstolo Tiago, 
necessitamos ser pacientes e perseverantes nas 

tribulações, de maneira a permitir que seja 

atingido o pleno propósito de Deus em 
aperfeiçoar a nossa vida através de tal 

instrumentalidade das provações (Tiago 1.4). 

Por tudo o que é afirmado nas Escrituras em 
relação a este assunto, podemos entender que a 
obra de Deus em nossas vidas não é algo 

transicional, em obtenções de bênçãos 

esparsas, mas um constante crescimento no 

conhecimento de Jesus e da graça, até que 
atinjamos a estatura de varão perfeito. 

O próprio primeiro advento de Jesus teve este 
propósito de completar o que Deus havia 

iniciado no Velho Testamento. Daí se dizer em 

variadas passagens do Novo Testamento, que 
Ele veio cumprir o que havia sido prometido por 

Deus, através dos profetas do Velho 

Testamento. O Senhor estava plenamente 
consciente e imbuído da necessidade de 

consumar a obra que Lhe havia sido designada 

pelo Pai para ser cumprida.  

O mesmo está ocorrendo com todos os crentes 
neste mundo. Eles são cooperadores na lavoura 
de Deus até o dia da grande ceifa. Há uma obra 

em curso no mundo e em suas próprias vidas, 

até que seja cumprido o desígnio final do Senhor 

por ocasião do Seu segundo advento.  
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Vemos assim, que devemos discernir este 
propósito divino que é também o propósito de 

nossa vida, e de tudo o que fazemos.  

Por isso, o apóstolo afirma que se faz necessário 
que conheçamos qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus, ou seja, qual é o Seu 

plano geral e particular para a humanidade e 

para a glória de Cristo. 
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Provérbios 27 

 
“1 Não te glories do dia de amanhã; porque não 

sabes o que produzirá o dia. 

2 Seja outro o que te louve, e não a tua boca; o 
estranho, e não os teus lábios. 

3 Pesada é a pedra, e a areia também; mas a ira 
do insensato é mais pesada do que elas ambas. 

4 Cruel é o furor, e impetuosa é a ira; mas quem 

pode resistir à inveja? 

5 Melhor é a repreensão aberta do que o amor 
encoberto. 

6 Fiéis são as feridas dum amigo; mas os beijos 
dum inimigo são enganosos.  

7 O que está farto despreza o favo de mel; mas 
para o faminto todo amargo é doce. 

8 Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal 
é o homem que anda vagueando longe do seu 

lugar. 

9 O óleo e o perfume alegram o coração; assim é 
o doce conselho do homem para o seu amigo. 

10 Não abandones o teu amigo, nem o amigo de 
teu pai; nem entres na casa de teu irmão no dia 
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de tua adversidade. Mais vale um vizinho que 

está perto do que um irmão que está longe. 

11 Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, 
para que eu tenha o que responder àquele que 

me vituperar. 

12 O prudente vê o mal e se esconde; mas os 

insensatos passam adiante e sofrem a pena. 

13 Tira a roupa àquele que fica por fiador do 
estranho, e toma penhor daquele que se obriga 

por uma estrangeira. 

14 O que bendiz ao seu amigo em alta voz, 
levantando-se de madrugada, isso lhe será 

contado como maldição. 

15 A goteira contínua num dia chuvoso e a 
mulher rixosa são semelhantes; 

16 retê-la é reter o vento, ou segurar o óleo com 
a destra. 

17 Afia-se o ferro com o ferro; assim o homem 
afia ao seu amigo. 

18 O que cuida da figueira comerá do fruto dela; 
e o que vela pelo seu senhor será honrado. 

19 Como na água o rosto corresponde ao rosto, 
assim o coração do homem ao homem. 
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20 O Seol e o Abadom nunca se fartam, e os 
olhos do homem nunca se satisfazem. 

21 O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e 
o homem é provado pelos louvores que recebe. 

22 Ainda que pisasses o insensato no gral entre 
grãos pilados, contudo não se apartaria dele a 

sua estultícia. 

23 Procura conhecer o estado das tuas ovelhas; 
cuida bem dos teus rebanhos; 

24 porque as riquezas não duram para sempre; e 
duraria a coroa de geração em geração?  

25 Quando o feno é removido, e aparece a erva 
verde, e recolhem-se as ervas dos montes, 

26 os cordeiros te proverão de vestes, e os bodes, 
do preço do campo. 

27 E haverá bastante leite de cabras para o teu 
sustento, para o sustento da tua casa e das tuas 

criadas.” 

Temor 

Há dois tipos de temor que são citados na Bíblia. 
Um que devemos buscar, e outro que devemos 

lançar fora. 
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O primeiro é o temor a Deus, e o segundo - se 
estamos em Cristo - o temor da perseguição dos 

homens e dos espíritos das trevas, o temor 

provocado pelo cuidado (ansiedade) pelas coisas 
terrenas, o temor de perdas e da própria morte, 

e de tudo o mais que possa roubar a paz de nossa 

mente e coração. 

É pelo temor a Deus que podemos lançar fora o 
temor às coisas que podem turbar o nosso 

coração. Há uma forma de nos apresentar 

perante o Senhor, e esta é regulada pelo temor a 
Ele. É pelo amor a Deus que lançamos fora o 

nosso amor ao mundo. E de igual forma é por 

temer a Deus, que lançamos fora o temor ao 

mundo.  

O temor que é inspirado principalmente, pelo 
Seu grande poder e majestade nos é necessário 

para nossa aproximação, porque do contrário 
poderíamos ultrapassar os limites da intimidade 

que nos é concedida pelo Seu grande amor 

paterno, e Sua muita bondade e misericórdia.  

Digamos que é pelo temor que se previne 
qualquer abuso de comportamento da nossa 

parte, que nos torne irreverentes para com 

Aquele que é digno de todo o respeito, adoração 
e louvor.  

O tom reverente e respeitoso deve permear 
todas as nossas orações, porque apesar de 

estarmos nos dirigindo ao nosso Pai, 
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reconhecemos em espirito que devemos fazê-lo 

desta forma, porque afinal Ele é a suprema 

autoridade de todo o universo, e diante da Sua 

glória somos compungidos a nos ajoelhar em 
sinal de reverência e adoração.  

Pelo temor somos prevenidos também de não 
dar a devida consideração ao pecado, pelo qual 

podemos despertar os juízos corretivos do 

Senhor contra nós, dos quais Ele certamente 

não nos poupará, para o nosso próprio benefício.  

Daí nosso Senhor ter ensinado que sequer 
devemos temer aqueles que entre os homens e 

os demônios podem até mesmo tirar a vida do 
nosso corpo, porque não podem nos arruinar 

quanto à nossa vida no espírito; vida que 

somente Deus tem o poder de controlar e 

sujeitar até mesmo ao juízo do fogo eterno. 
Ninguém mais além dEle é o senhor dos 

espíritos. 

Como tudo criou para Si mesmo, e exige uma 
resposta à Sua vontade da parte de todos os seres 

morais, então devemos manter o temor da 

prestação de contas que teremos que fazer de 

tudo o que fizemos por meio do corpo quando 
for instalado o Tribunal de Cristo, para que por 

meio deste temor sirvamos ao Senhor com a 

devida reverência e diligência, aperfeiçoando a 

santificação no temor de Deus (2 Cor 7.1). 
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Agora, o verdadeiro temor a Deus é produzido 
pela operação do Espírito Santo em nossos 

corações, que pode ser percebido, sobretudo 

nas reuniões de adoração e oração quando 
sentimos a presença de Deus se manifestando 

em nós e entre nós. Imediatamente somos 

levados a um estado de alma que só pode ser 
discernido espiritualmente por aqueles que se 

encontram vivendo esta experiência.  

É algo sobrenatural que não pode ser produzido 

pelo homem. É algo que não se encontra 
naturalmente em nós, mas passa a habitar e a 

crescer em nossos corações à medida que 

cresce também a nossa consagração e devoção 

ao Senhor.  

Diz-se deste temor, ser ele o princípio da 
sabedoria divina, pois o Senhor comunica a Sua 

sabedoria àqueles que O temem desta maneira, 
pois seus espíritos são achados na condição 

adequada para receber instrução. 

Assim como alunos em atitude inconveniente 
numa sala de aula não podem ser educados, de  

igual forma  nós  não  podemos ser educados 

pelo Espírito Santo quando não nos 

encontramos na atitude correta de coração para 
recepcionar a Sua instrução divina.  
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Provérbios 28 
 

“1 Fogem os ímpios, sem que ninguém os 
persiga; mas os justos são ousados como o leão. 

2 Por causa da transgressão duma terra são 
muitos os seus príncipes; mas pela virtude de 

homens prudentes e entendidos, ela subsistirá 
por longo tempo. 

3 O homem pobre que oprime os pobres, é como 
chuva impetuosa, que não deixa trigo nenhum. 

4 Os que abandonam a lei louvam os ímpios; mas 

os que guardam a lei pelejam contra eles. 

5 Os homens maus não entendem a justiça; mas 
os que buscam ao Senhor a entendem 

plenamente. 

6 Melhor é o pobre que anda na sua integridade, 
do que o rico perverso nos seus caminhos. 

7 O que guarda a lei é filho sábio; mas o 
companheiro dos comilões envergonha a seu 

pai. 

8 O que aumenta a sua riqueza com juros e 
usura, ajunta-a para o que se compadece do 

pobre. 

9 O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até 
a sua oração é abominável. 
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10 O que faz com que os retos se desviem para 
um mau caminho, ele mesmo cairá na cova que 

abriu; mas os inocentes herdarão o bem. 

11 O homem rico é sábio aos seus próprios olhos; 

mas o pobre que tem entendimento o 
esquadrinha. 

12 Quando os justos triunfam há grande, glória; 
mas quando os ímpios sobem, escondem-se os 

homens. 

13 O que encobre as suas transgressões nunca 
prosperará; mas o que as confessa e deixa, 
alcançará misericórdia. 

14 Feliz é o homem que teme ao Senhor 
continuamente; mas o que endurece o seu 

coração virá a cair no mal.  

15 Como leão bramidor, e urso faminto, assim é 
o ímpio que domina sobre um povo pobre. 

16 O príncipe falto de entendimento é também 

opressor cruel; mas o que aborrece a avareza 
prolongará os seus dias. 

17 O homem culpado do sangue de qualquer 
pessoa será fugitivo até a morte; ninguém o 

ajude. 

18 O que anda retamente salvar-se-á; mas o 
perverso em seus caminhos cairá de repente. 
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19 O que lavra a sua terra se fartará de pão; mas 
o que segue os ociosos se encherá de pobreza. 

20 O homem fiel gozará de abundantes bênçãos; 
mas o que se apressa a enriquecer não ficará 

impune. 

21 Fazer acepção de pessoas não é bom; mas até 
por um bocado de pão prevaricará o homem. 

22 Aquele que é cobiçoso corre atrás das 
riquezas; e não sabe que há de vir sobre ele a 

penúria. 

23 O que repreende a um homem achará depois 
mais favor do que aquele que lisonjeia com a 

língua. 

24 O que rouba a seu pai, ou a sua mãe, e diz: Isso 
não é transgressão; esse é companheiro do 

destruidor. 

25 O cobiçoso levanta contendas; mas o que 
confia no senhor prosperará. 

26 O que confia no seu próprio coração é 
insensato; mas o que anda sabiamente será 
livre. 

27 O que dá ao pobre não terá falta; mas o que 
esconde os seus olhos terá muitas maldições. 
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28 Quando os ímpios sobem, escondem-se os 
homens; mas quando eles perecem, 

multiplicam-se os justos.” 

Regeneração 

São poucas as pessoas que sabem que, para 
alcançar o céu é necessário nascer duas vezes 
neste mundo. O primeiro nascimento é  natural,  

do  qual  todos  os  homens  são  participantes, 

mas  o segundo nascimento é espiritual, e nem 

todos chegam a nascer esta segunda vez, pela 
qual nos é dado acesso ao reino do céu. 

Se a lagarta morrer antes de virar crisálida, ela 
não poderá se transformar em borboleta; de 

igual modo, se o homem morrer sem passar 
pela experiência deste segundo nascimento, ele 

não pode voar para dentro do reino de Deus. 

Na verdade, desde o primeiro casal formado no 
Jardim do Éden, Deus iniciou a nova criação 

espiritual, e um dos seus primeiros integrantes 
foi Abel, filho de Adão e Eva, e esta ainda se 

encontra em pleno curso pelos filhos que são 

gerados para Deus, por meio da fé nEle. 

É a isto que o apóstolo Tiago se refere em sua 
epistola, ao dizer: “Segundo a sua própria 

vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, 

para que fôssemos como que primícias das suas 

criaturas.” (Tiago 1.18) 
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Na verdade, o que ocorre é uma ressurreição 
espiritual, um novo nascimento de quem estava 

morto em delitos e pecados. Em Cristo, o 

pecador sai da morte espiritual para renascer 
numa nova vida que é eterna. 

Daí o apóstolo Paulo ter afirmado o seguinte: 
“Pelo que, se alguém está em Cristo, nova 

criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que 
tudo se fez novo.” (II Coríntios 5.17), ou seja, faz 

parte desta nova criação espiritual que Deus 

está fazendo em meio ao mundo natural ao 

longo dos séculos. Esta nova criação somente 
será concluída quando o número dos salvos 

estiver completo, o qual é conhecido tão 

somente pelo Senhor. 

O apóstolo João se refere aos que são gerados de 

tal forma, com as seguintes palavras: “os quais 
não nasceram do sangue, nem da vontade da 

carne, nem da vontade do homem, mas de 

Deus.” (João 1.13) 

Estando de posse destas informações podemos 
entender melhor o diálogo que foi travado entre 

nosso Senhor e Nicodemos: 

“Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade 
te digo que se alguém não nascer de novo, não 

pode ver o reino de Deus.  
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Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um 
homem nascer, sendo velho? porventura pode 

tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? 

Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te 
digo que se alguém não nascer da água e do 

Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 

O que é nascido da carne é carne, e o que é 
nascido do Espírito é espírito. 

Não te admires de eu te haver dito: Necessário 
vos é nascer de novo. 

“O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz; mas 
não sabes donde vem, nem para onde vai; assim 

é todo aquele que é nascido do Espírito.” (João 

3.3-8) 

Desde o Velho Testamento, Deus havia 
prometido este novo nascimento; daí Jesus ter 

repreendido a ignorância de Nicodemos sobre 
este assunto, apesar de ser um mestre religioso 

em Israel. 

“E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro 
de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne 

o coração de pedra, e vos darei um coração de 

carne.”(Ezequiel 36:26) 

Somos informados que este novo nascimento é 
produzido pelo Espirito Santo, para que 

alcancemos a condição de sermos espirituais, 
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pois é dito que o que é nascido da carne é carne, 

e espiritual é somente aquele que é nascido do 

Espírito Santo. E também, que permanece 

debaixo da vontade de Deus gerar este novo 
nascimento, porque somente Ele sabe quem 

será gerado de novo pelo Espirito. 

Esta regeneração, assim como quando uma 
criança é trazida do ventre de sua mãe para a luz 

do mundo, ocorre uma única vez, no momento 

mesmo em que a pessoa se converte a Cristo, e 

é justificada e perdoada de seus pecados. 

Por ela há uma transformação muito grande no 
coração que é regenerado (nascido de novo) que 

passa agora a se inclinar para Deus e adorá-Lo, 
bem como a amar Seus mandamentos; e por 

outro lado, a odiar toda forma de pecado.  

A consciência é mais do que despertada na 
regeneração, pois é vivificada pelo Espírito 

Santo, de modo que o senso do que é aprovado e 

do que é reprovado por Deus é restaurado. 

A fé que passa a habitar no coração regenerado 
leva-o a compreender as coisas relativas ao 

reino de Deus, e mesmo aquilo que não pode ser 

visto ou ouvido pelos sentidos naturais, passa a 

ser conhecido em espírito pelo crente.  

Na regeneração Deus começa a destruir tudo o 
que pertence ao velho homem, e começa a 

formar um novo homem semelhante a Cristo. 
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Provérbios 29 

 

“1 Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, 
endurece a cerviz, será quebrantado de repente 

sem que haja cura. 

2 Quando os justos governam, alegra-se o povo; 
mas quando o ímpio domina, o povo geme. 

3 O que ama a sabedoria alegra a seu pai; mas o 
companheiro de prostitutas desperdiça a sua 

riqueza. 

4 O rei pela justiça estabelece a terra; mas o que 
exige presentes a transtorna. 

5 O homem que lisonjeia a seu próximo arma-
lhe uma rede aos passos. 

6 Na transgressão do homem mau há laço; mas 
o justo canta e se regozija. 

7 O justo toma conhecimento da causa dos 
pobres; mas o ímpio não tem entendimento para 

a conhecer. 

8 Os escarnecedores abrasam a cidade; mas os 
sábios desviam a ira. 

9 O sábio que pleiteia com o insensato, quer este 
se agaste quer se ria, não terá descanso. 
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10 Os homens sanguinários odeiam o íntegro; 
mas os retos procuram o seu bem. 

11 O tolo derrama toda a sua ira; mas o sábio a 
reprime e aplaca. 

12 O governador que dá atenção às palavras 
mentirosas achará que todos os seus servos são 

ímpios.  

13 O pobre e o opressor se encontram; o Senhor 
alumia os olhos de ambos. 

14 Se o rei julgar os pobres com equidade, o seu 
trono será estabelecido para sempre. 

15 A vara e a repreensão dão sabedoria; mas a 
criança entregue a si mesma envergonha a sua 
mãe. 

16 Quando os ímpios se multiplicam, 
multiplicam-se as transgressões; mas os justos 
verão a queda deles. 

17 Corrige a teu filho, e ele te dará descanso; sim, 
deleitará o teu coração. 

18 Onde não há profecia, o povo se corrompe; 
mas o que guarda a lei esse é bem-aventurado. 

19 O servo não se emendará com palavras; 
porque, ainda que entenda, não atenderá. 
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20 Vês um homem precipitado nas suas 
palavras? Maior esperança há para o tolo do que 

para ele. 

21 Aquele que cria delicadamente o seu servo 
desde a meninice, no fim tê-lo-á por herdeiro. 

22 O homem iracundo levanta contendas, e o 
furioso multiplica as transgressões. 

23 A soberba do homem o abaterá; mas o 
humilde de espírito obterá honra. 

24 O que é sócio do ladrão odeia a sua própria 
alma; sendo ajuramentado, nada denuncia. 

25 O receio do homem lhe arma laços; mas o que 
confia no Senhor está seguro. 

26 Muitos buscam o favor do príncipe; mas é do 
Senhor que o homem recebe a justiça. 

27 O ímpio é abominação para os justos; e o que 
é reto no seu caminho é abominação para o 

ímpio.” 

Confirmação e Aprovação 

Crentes confirmados e aprovados, sobretudo na 
provação da fé, são uma coluna e bênção para as 

congregações às quais pertençam.  
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A confirmação demanda o amadurecimento 
espiritual, mas é possível que crentes 

amadurecidos não estejam vivendo de modo 

confirmado e aprovado por Deus. 

A principal causa disto é a falta de consagração 
pessoal e permanência e constância na fé.  

A constância é uma doutrina bíblica que quando 
não é desconhecida, é comumente 

negligenciada pelos crentes de um modo geral, 
mas nosso Senhor foi categórico em afirmar que 

não podemos dar frutos se não permanecermos 

nele e na sua Palavra.  

Tiago usa a metáfora da onda do mar para 
descrever aquele é dobre de coração, e afirma 

que tal pessoa nada alcançará do Senhor, 

enquanto permanecer em tal inconstância. 

E por que necessitamos desta confirmação e 
constância para a aprovação de Deus? 

Porque assim como é firme e segura a Nova 
Aliança (Atos 13.32-34; Hb 6.17-19); que Deus fez 

com os crentes em Jesus Cristo, então estes 

devem ser também confirmados e aprovados 
segundo o caráter da citada aliança.  

A Antiga Aliança que fora estabelecida com a 
mediação de Moisés era de caráter passageiro, e 

estava destinada a desaparecer ao ser 

substituída pela Nova, que foi instituída com a 



287 

 

mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, para 

durar para sempre. 

Um judeu que era considerado aliançado na 
Antiga Aliança - pois esta abrangia todos os 

israelitas – poderia perder a condição de 

aliançado por sua infidelidade ou 

incredulidade, mas isto não pode ocorrer com 
um crente aliançado com Cristo na Nova 

Aliança, porque os que estão nesta Nova 

Aliança, firmada com base no sangue de Jesus, 

estarão aliançados com Deus para sempre, de 
modo que um crente pode ser reprovado quanto 

à sua santificação, seu modo de vida, mas não 

quanto à segurança da sua salvação, pois esta 

nos é assegurada pelo próprio Cristo, conforme 
dizer do apóstolo em II Cor 13.5,6: 

“Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis 
na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis 
quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em 

vós? Se não é que já estais reprovados. Mas 

espero que entendereis que nós não somos 

reprovados.” 

O “já estais reprovados” se refere à condição de 
falta de comunhão com Deus e de permanência 

na Sua Palavra, e o “nós não somos reprovados” 
do final do texto é uma alusão à segurança da 

salvação eterna que temos em Cristo.  

Em Cristo o crente é de fato uma nova criatura, 
que é designada por Deus a ser firme como o é o 
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seu próprio Salvador e Senhor. Paulo diz em 

Rom 5.2 que o crente está firme na graça, e isto 

significa que dela jamais poderá ser apartado, 

nem mesmo por sua própria vontade. 

Deus o colocou em Cristo para ali permanecer 
para sempre, logo, importa que se veja na vida 

do crente esta firmeza para a qual ele foi 
destinado.  

Todavia, vemos o mesmo apóstolo Paulo (Gál 5.1; 
Fp 4.1), como o apóstolo Pedro (I Pe 5.12) 
exortando os crentes a permanecerem firmes 

na fé, sem que isto signifique que a condição 

deles em Cristo seja incerta, insegura, abalável. 

Ao contrário, é por ser firme e segura, tanto a 
sua chamada quanto a sua união com o Senhor, 

que eles são incentivados a permanecerem na 

condição em que devem sempre ser achados, a 

saber, firmes na fé, nunca duvidando da sua 
filiação a Deus e sua aceitação por Ele. Daí a 

necessidade do trabalho da confirmação da 

nossa fé, depois que nos convertemos a Cristo. 

Deus é glorificado por revelar aos anjos e aos 
homens o Seu grande poder restaurador, e toda 

a Sua paciência, amor e misericórdia, em 

conduzir pecadores a serem transformados em 
verdadeiros santos.  

Somos confirmados na fé para a glória de Deus, 
e também para sermos úteis em Sua obra de 

expandir Seu reino na Terra.  
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Diz-se firmeza de fé, porque necessitamos estar 
convictos desta estabilidade e firmeza da obra 

do Senhor em nossas vidas. Ela não falhará. Ela 

não deve e não pode falhar. Será concluída 
perfeitamente dando Deus cumprimento ao Seu 

desígnio e poder. 

“tendo por certo isto mesmo, que aquele que em 
vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia 
de Cristo Jesus,” (Filipenses 1.6). 

Conscientes disso em espírito, jamais 
titubearemos na fé, por temer que venhamos a 

falhar em nossa perseverança em seguir e servir 

ao Senhor.  

Nem o pecado, o diabo e o mundo podem nos 
separar do amor de Deus que está em Cristo 

Jesus. Nem mesmo a morte pode fazê-lo. 

A vida que temos recebido pela fé é eterna, e 
como tal deve durar para sempre. Não é vida 
para alguma temporada ou que possa ser 

interrompida. 

Foi com esta confiança que os apóstolos 
cumpriram seu ministério, e com igual 
confiança devemos cumprir o nosso. Em nada 

duvidando, porque o Deus que fez a promessa de 

nos firmar para sempre em Cristo é fiel. 

Vemos que é um imperativo do propósito eterno 
de Deus que sejamos confirmados na nova vida 
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celestial e divina que recebemos pela fé em 

Jesus Cristo. Foi para isto que Ele nos destinou, 

chamou e justificou, a saber, para que sejamos 

achados em perfeição gloriosa no porvir. E Ele 
certamente o fará pelo Seu próprio poder. 

Abençoar, Bendizer e Benção 

Se o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu 
sobre o nosso dever de abençoar, até mesmo 

aqueles que nos maldizem e perseguem, 

deveríamos dar uma atenção especial a esse 
assunto tão importante para o bem e saúde de 

nossa própria vida espiritual. 

A prática de abençoar é tão extensa na Bíblia, 
inclusive da parte do próprio Deus, que 

podemos inferir com segurança que há muita 

eficácia e poder no ato de abençoar, porque de 

outro modo, não seria tão citada, caso não 
houvesse qualquer eficácia e operação no 

mundo espiritual no ato de abençoar. 

Isto é tão verdadeiro, que nosso Senhor quando 
comissionou os discípulos a saírem e pregarem 

o evangelho lhes ordenou que ao entrarem 

numa casa, a primeira coisa que deveriam fazer 

era impetrar a sua bênção dizendo “paz seja 
nesta casa”, e que se ali houvesse algum filho da 

paz, esta repousaria sobre ele; em caso 

contrário, não seria perdida, pois retornaria 

àqueles que a impetraram. 
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Não se tratava, no entanto, de se proferir uma 
simples fórmula expressada em tais palavras, 

mas no impulso do Espírito Santo, em amor, em 

corações crentes, fervorosos e desejosos de 
levar a salvação e a bênção do Senhor à 

humanidade perdida e necessitada. 

Daí a superação da barreira da oposição 
levantada no mundo espiritual pelos inimigos 
do evangelho, uma vez que o poder do Espírito 

prevaleceria, levando os crentes a amá-los e 

abençoá-los, em vez de amaldiçoá-los. 

Este é o coração do próprio Deus se expressando 
– um coração cheio de terno amor e 
misericórdia, capaz de dizer “perdoa-lhes 

porque não sabem o que fazem”, como vimos o 

testemunho do próprio Jesus em Sua morte de 

cruz.  

Uma dúvida que percorre muitas mentes e 
corações, mesmo de crentes, é saber se a 

bênção do Senhor é afinal condicional ou não. 

A isto respondemos pela Bíblia, que sim e não. 

Há bênçãos como o desfrutar de todas as coisas 
que Deus disponibiliza para todos, por Sua 
bondade, na criação, que não têm qualquer “se” 

inserido nelas, pois não há condições quanto ao 

que devemos ser e fazer para recebê-las. A 

provisão do sol, da chuva, das colheitas, das 
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estações, há de continuar conforme prometido 

por Deus através de Noé.  

Há bênçãos de curas de enfermidades, de 
livramentos de perigos, e muitas outras coisas, 

que não dependem da fé ou condição 

santificada de quem as recebe. Deus 

simplesmente as concede por Sua muita 
misericórdia e bondade. 

Agora, quando o assunto se refere a privar das 
bênçãos espirituais, relativas à comunhão com 
o Senhor, há a interposição da condicionante da 

fé, do arrependimento, da oração, do andar nos 

caminhos do Senhor. 

Tudo o que depende de um assentimento da 
nossa vontade, e acolhimento pacífico da 

vontade de Deus, caso esteja ausente, 

certamente nos alijará, enquanto nesta 

condição, da face favorável do Senhor, pois os 
Seus olhos repousam sobre os que andam em 

justiça, mas Ele resiste aos que praticam males 

(I Pe 3.9-12). 

A exortação retro citada do apóstolo Pedro 
evidencia a necessidade de se buscar com todo 

empenho esta condição de alma, na qual somos 

abençoados por Deus, e é desnecessário dizer 
que isto deve ser feito com sinceridade, de fato 

e em verdade, porque é possível bendizer com 

os lábios enquanto se guarda o mal no coração. 

Então, o viver abençoado por Deus referido pelo 
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apóstolo contempla uma atitude abençoadora 

que busque a paz de coração, e não apenas de 

língua. 

A maldição é decorrente de se agir contra a 
santidade e justiça de Deus, mas o desejo 

permanente do coração do Senhor é o de 
abençoar e não maldizer. Mas como poderia 

falar bem, do que é mau, sendo verdadeiro e 

justo?  

Todavia não deixou de agir por causa do Seu 
grande amor e misericórdia, em nosso favor – 

nós que nos tornamos seus inimigos em razão 
do pecado, pois para transformar a maldição em 

bênção, nos deu o próprio Filho Unigênito para 

nos resgatar da maldição da Lei. 

A promessa feita por Deus a Abraão, que no seu 
descendente seriam abençoadas todas as 

nações da Terra, cumpre-se em Jesus Cristo, 
que é o descendente de Abraão segundo a carne, 

no qual todos os crentes de todas as nações são 

abençoados. 
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Provérbios 30 

 

“1 Palavras de Agur, filho de Jaqué de Massá. Diz 

o homem a Itiel, e a Ucal: 

2 Na verdade que eu sou mais estúpido do que 
ninguém; não tenho o entendimento do 

homem; 

3 não aprendi a sabedoria, nem tenho o 
conhecimento do Santo. 

4 Quem subiu ao céu e desceu? quem encerrou 
os ventos nos seus punhos? mas amarrou as 

águas no seu manto? quem estabeleceu todas as 

extremidades da terra? qual é o seu nome, e qual 
é o nome de seu filho? Certamente o sabes!  

5 Toda palavra de Deus é pura; ele é um escudo 

para os que nele confiam. 

6 Nada acrescentes às suas palavras, para que 
ele não te repreenda e tu sejas achado 
mentiroso. 

7 Duas coisas te peço; não mas negues, antes que 
morra: 

8 Alonga de mim a falsidade e a mentira; não me 
dês nem a pobreza nem a riqueza: dá-me só o 

pão que me é necessário; 
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9 para que eu de farto não te negue, e diga: 
Quem é o Senhor? ou, empobrecendo, não 

venha a furtar, e profane o nome de Deus. 

10 Não calunies o servo diante de seu senhor, 
para que ele não te amaldiçoe e fiques tu 

culpado. 

11 Há gente que amaldiçoa a seu pai, e que não 

bendiz a sua mãe. 

12 Há gente que é pura aos seus olhos, e contudo 
nunca foi lavada da sua imundícia. 

13 Há gente cujos olhos são altivos, e cujas 

pálpebras são levantadas para cima. 

14 Há gente cujos dentes são como espadas; e 
cujos queixais são como facas, para devorarem 

da terra os aflitos, e os necessitados dentre os 

homens. 

15 A sanguessuga tem duas filhas, a saber: Dá, 
Dá. Há três coisas que nunca se fartam; sim, 

quatro que nunca dizem: Basta; 

16 o Seol, a madre estéril, a terra que não se farta 
d'água, e o fogo que nunca diz: Basta. 

17 Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a 
obediência à mãe, serão arrancados pelos 

corvos do vale e devorados pelos filhos da águia. 
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18 Há três coisas que são maravilhosas demais 
para mim, sim, há quatro que não conheço: 

19 o caminho da águia no ar, o caminho da cobra 
na penha, o caminho do navio no meio do mar, e 

o caminho do homem com uma donzela. 

20 Tal é o caminho da mulher adúltera: ela 
come, e limpa a sua boca, e diz: não pratiquei 

iniquidade. 

21 Por três coisas estremece a terra, sim, há 
quatro que não pode suportar:  

22 o escravo quando reina; o tolo quando se farta 
de comer; 

23 a mulher desdenhada quando se casa; e a 
serva quando fica herdeira da sua senhora. 

24 Quatro coisas há na terra que são pequenas, 
entretanto são extremamente sábias; 

25 as formigas são um povo sem força, todavia 
no verão preparam a sua comida; 

26 os arganazes são um povo débil, contudo 
fazem a sua casa nas rochas; 

27 os gafanhotos não têm rei, contudo marcham 
todos enfileirados; 
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28 a lagartixa apanha-se com as mãos, contudo 
anda nos palácios dos reis. 

29 Há três que andam com elegância, sim, 
quatro que se movem airosamente: 

30 o leão, que é o mais forte entre os animais, e 
que não se desvia diante de ninguém; 

31 o galo emproado, o bode, e o rei à frente do 
seu povo. 

32 Se procedeste loucamente em te elevares, ou 
se maquinaste o mal, põe a mão sobre a boca. 

33 Como o bater do leite produz manteiga, e o 
espremer do nariz produz sangue, assim o 

espremer da ira produz contenda.” 

Este capítulo e o seguinte foram acrescentados 

como um apêndice aos provérbios de Salomão 
constantes dos capítulos anteriores. 

O presente capítulo foi escrito por Agur, de 
quem não possuímos qualquer informação 

sobre a sua procedência, nem sobre a época na 

qual viveu. 

Alguns consideram que ele talvez não tenha 
sido o escritor destes provérbios, e que teria 

apenas coletado tais citações de outras fontes, 

pelo que se infere de suas palavras proferidas na 

introdução deste capitulo em que afirma: 
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“2 Na verdade que eu sou mais estúpido do que 
ninguém; não tenho o entendimento do 

homem; 

3 não aprendi a sabedoria, nem tenho o 
conhecimento do Santo.” (v. 2,3).  

Ele poderia ter proferido tais palavras para 
demonstrar humildade, ou então para se 

justificar quanto a não ter escrito o que seria 

proferido adiante. 

Depois de ter-se humilhado, Agur exalta ao 
Senhor, mostrando que Ele é o criador e 

sustentador de todas as coisas. 

Afirma logo em seguida, de forma categórica 
que toda a Palavra de Deus é pura, e que Ele é um 
escudo para os que nEle confiam (v. 5), razão 

pela qual não se deve acrescentar nada às Suas 

palavras para que Ele não nos repreenda ou 

sejamos achado mentirosos (v. 6). 

Agur se afirmou o mais estúpido dos homens, 
como já dissemos, por motivo de humildade, 

porque as palavras que ele registrou não são 

palavras de nenhum estúpido, mas a própria 
Palavra de Deus, que dá tal testemunho de si 

mesma em outras passagens das Escrituras. 

Ele conhecia também o perigo que há na 
falsidade e na mentira, e a grande tentação que 

há na fartura excessiva, porque por ela, pode-se 
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vir a se esquecer de viver na dependência de 

Deus, bem como há também grande tentação na 

penúria extrema, porque para se manter vivo o 

homem pode vir a furtar, e assim, transgredir o 
mandamento de Deus, trazendo ofensa ao Seu 

santo nome (v. 7 a 9). 

Salvação 

Quando a Bíblia fala na salvação do pecador, o 
que está em foco é muito mais do que simples 

livramento de perigos iminentes, pois é, 
sobretudo a restauração do pecador caído para 

que nele se cumpra o propósito eterno de Deus, 

de ter muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. 

Somos a rigor salvos de nós mesmos, de nossa 
condição de miséria e morte espiritual e eterna. 

Somos livrados de uma inclinação constante 

para o mal, a fim de nos inclinarmos para o bem 
e tudo o que se encontra na natureza de Deus. 

Jesus nos livra do pecado; do consequente 
estado de morte espiritual que se transforma 
em morte eterna quando morre o corpo; e 

também da consequente ira, da condenação, e 

do juízo eternos de Deus; da servidão ao diabo; 

das enfermidades do corpo e da alma; da 
maldição da Lei – mas, além disso, Ele nos 

purifica, santifica, nos reveste de Suas próprias 

virtudes, nos reconcilia com Deus e nos torna 

Seus filhos amados, fazendo-nos herdeiros 
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juntamente com Ele de toda a glória que possui 

no céu.  

Para este propósito, desde que houve a queda do 
primeiro casal no pecado, Deus sujeitou a 

criação à vaidade, ao vazio, à maldição de ter que 

enfrentar tantos males e tribulações. Pode 

parecer um paradoxo, mas se não fosse por isto, 
jamais seríamos resgatados da nossa condição 

de orgulho e rebelião contra a justiça e a 

santidade.  

Necessitamos das tribulações para sermos 
tornados humildes e vermos o quanto 

dependemos da graça e misericórdia de Deus.  

Para além das tribulações há os braços 
estendidos de um grande Pai de amor, que 

deseja que estejamos conscientes de nossa 

plena aceitação por Ele, apesar de sermos 
pecadores, por causa da visitação em juízo dos 

nossos pecados em Jesus. 

Ele nos amou tanto que nos deu o Seu próprio 

Filho Unigênito, sem qualquer mancha ou 
pecado, cheio de glória e majestade, para que 

pudesse morrer a nossa morte, e assim 

tivéssemos acesso a tudo o que havíamos 

perdido por causa do pecado, e que Ele havia 
planejado para nós, para toda a eternidade.  

Daí ter sido anunciado pelo anjo à virgem Maria, 
que Aquele que nela seria gerado pelo Espírito 
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Santo era o eterno Yeshua (em hebraico), que 

significa o Salvador, ou Aquele que salva. No 

texto original grego esta palavra foi 

transliterada para iesous, de onde também por 
transliteração vem o nosso Jesus, em português.  

Ele, que é o Grande Eu Sou (YWHW – hebraico) 
juntamente com o Pai e o Espírito Santo, tomou 

este nome por causa do trabalho de livramento 
e restauração que operaria em favor da 

humanidade, pois a salvação inclui tanto uma 

coisa quanto outra. 

Muitas são as operações que estão vinculadas à 

salvação que Jesus veio  consumar.  Antes  de  
tudo;  a  eleição, depois a chamada, o 

convencimento do Espírito, a justificação, a 

regeneração, a santificação e por fim a 

glorificação.  

Que grande trabalho de paciência e sabedoria 
eterna está envolvido em tudo isto!  

Quem seria suficiente para tanto; algum 
homem ou anjo? 

A resposta óbvia é não. Senão somente Deus de 
Deus, feito perfeito homem, nascido em corpo 

de homem poderia realizar uma obra tão 

maravilhosa, celestial e espiritual.  

Não temos um Salvador que foi estabelecido na 
hora da nossa emergência, mas Alguém que foi 
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designado para tal, antes mesmo da fundação do 

mundo. Alguém que foi anunciado por muitas 

profecias no Velho Testamento, e até mesmo 

nos dias anteriores a Moisés, como a promessa 
feita a Adão, do descendente da mulher que 

esmagaria a cabeça da serpente, e a feita a 

Abraão, de abençoar no Seu descendente 
(Cristo) todas as nações da Terra.  

Outro ponto importante a ser considerado na 
salvação é que ela é segura e firme. Nada pode 

apagá-la ou destruí-la. É uma obra de caráter 
eterno para adentrar a eternidade, assim como 

é eterno o nosso Salvador e Senhor.  

O crente está firmemente seguro na graça que 
lhe foi concedida em Jesus, para nunca mais ser 

daí removido de uma forma final. Ainda que caia 

será levantado pelo poder do Senhor, porque 

tem prometido não lançar fora por motivo 
algum, a qualquer que tenha sido salvo por Ele.  

E, tantas são as profecias que temos em relação 
a esta salvação no Velho Testamento, que não 

teríamos espaço suficiente para enumerá-las, 
senão citar apenas algumas no anexo em que 

apresentamos vários textos relativos a este 

assunto. 

Cabe lembrar que todo o mobiliário do 
tabernáculo, o ofício dos sacerdotes, profetas e 

reis, os sacrifícios de animais do Velho 

Testamento, tudo isto era uma figura, um tipo, 
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do grande Salvador que se manifestaria ao 

mundo na plenitude dos tempos. 
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Provérbios 31 

 
“1 As palavras do rei Lemuel, rei de Massá, que 

lhe ensinou sua mãe. 

2 Que te direi, filho meu? e que te direi, ó filho 
do meu ventre? e que te direi, ó filho dos meus 

votos? 

3 Não dês às mulheres a tua força, nem os teus 
caminhos às que destroem os reis. 

4 Não é dos reis, ó Lemuel, não é dos reis beber 
vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte; 

5 para que não bebam, e se esqueçam da lei, e 

pervertam o direito de quem anda aflito. 

6 Dai bebida forte ao que está para perecer, e o 
vinho ao que está em amargura de espírito. 

7 Bebam e se esqueçam da sua pobreza, e da sua 
miséria não se lembrem mais. 

8 Abre a tua boca a favor do mudo, a favor do 
direito de todos os desamparados. 

9 Abre a tua boca; julga retamente, e faze justiça 
aos pobres e aos necessitados. 

10 Mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o 
seu valor muito excede ao de joias preciosas. 
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11 O coração do seu marido confia nela, e não lhe 
haverá falta de lucro. 

12 Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua 
vida. 

13 Ela busca lã e linho, e trabalha de boa vontade 
com as mãos. 

14 É como os navios do negociante; de longe traz 
o seu pão. 

15 E quando ainda está escuro, ela se levanta, e 
dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas 

servas. 

16 Considera um campo, e compra-o; planta 
uma vinha com o fruto de suas mãos. 

17 Cinge os seus lombos de força, e fortalece os 
seus braços. 

18 Prova e vê que é boa a sua mercadoria; e a sua 
lâmpada não se apaga de noite. 

19 Estende as mãos ao fuso, e as suas mãos 
pegam na roca. 

20 Abre a mão para o pobre; sim, ao necessitado 
estende as suas mãos. 

21 Não tem medo da neve pela sua família; pois 
todos os da sua casa estão vestidos de escarlate. 
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22 Faz para si cobertas; de linho fino e de 
púrpura é o seu vestido. 

23 Conhece-se o seu marido nas portas, quando 
se assenta entre os anciãos da terra. 

24 Faz vestidos de linho, e vende-os, e entrega 
cintas aos mercadores. 

25 A força e a dignidade são os seus vestidos; e 
ri-se do tempo vindouro. 

26 Abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da 
benevolência está na sua língua. 

27 Olha pelo governo de sua casa, e não come o 
pão da preguiça. 

28 Levantam-se seus filhos, e lhe chamam bem-
aventurada, como também seu marido, que a 

louva, dizendo: 

29 Muitas mulheres têm procedido 
virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. 

30 Enganosa é a graça, e vã é a formosura; mas a 
mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. 

31 Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na 
nas portas as suas obras.” 
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Este capítulo, como o precedente, também foi 
acrescentado aos provérbios de Salomão, e se 

afirma que contém palavras do rei Lemuel, as 

quais aprendeu de sua mãe. 

Dos versos 1 a 9 são dadas instruções a Lemuel, 
ao que parece, quando era jovem, por sua mãe, 

para que, quando assumisse o trono do reino de 
Massá, que ele não deveria desperdiçar a sua 

força e os seus caminhos com as mulheres que 

destroem os reis. E que ele deveria se guardar de 

beber vinho, bem como de qualquer outra 
bebida forte, porque não convém que aqueles 

que se encontram em posição de governo o 

façam, porque a bebida forte faz com que se 

perca a sobriedade, produzindo estados 
alterados de consciência, que fazem com que 

venham a se esquecer da lei e a perverter o 

direito, especialmente dos oprimidos. 

Se alguém se desse ao uso da bebida forte, que o 
fizesse em situações excepcionais para os que se 

encontravam à beira da morte ou em grande 

amargura de espírito, para que se lhe 
abrandassem as dores, e para que se 

esquecessem das misérias que estavam dando 

causa à sua amargura (v. 6,7). Esta 

recomendação deve ser entendida no seu 
contexto do Velho Testamento, mas não no do 

Novo Testamento, em que se ordena aos crentes 

que não se embriaguem com vinho, nem em 

situações excepcionais, mas que se encham do 
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Espírito Santo, porque Ele é o consolador e a 

força deles na hora da morte e da angústia. 

A mãe de Lemuel lhe aconselhou também a 

falar pelos mudos e pelos desamparados, 
garantido-lhes o favor do direito, de forma que 

julgasse retamente, fazendo justiça aos pobres e 

aos necessitados (v. 8, 9). 

Também temos como conselho dado a Lemuel 
por sua mãe, a partir do verso 10, o famoso 

provérbio sobre a mulher virtuosa. 

Submissão 

Não há palavra que gere mais aversão ao 
homem natural do que esta – submissão. 

A razão disso reside no fato de que o homem é 
rebelde por natureza em seu estado 

pecaminoso, cuja raiz é a rebelião, que foi a 

causa principal da queda do próprio Satanás e 
dos anjos que perderam o estado de glória 

original que possuíam no céu. 

Esta rebelião se caracteriza pela rejeição e 
resistência a qualquer forma de governo, ainda 
que seja de Deus, ou daqueles aos quais Ele tem 

dado o poder de governar, sendo autoridades 

instituídas por Ele para manter a ordem e a 

justiça na Terra.  
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A natureza terrena do homem decaída no 
pecado possui o pendor de fazer e impor a 

própria vontade, e não atender e fazer com 

prazer a vontade de outros. Todavia, sem 
submissão não pode haver ordem, quer no 

universo material, quer no moral e espiritual.  

Há uma lei natural de governo e obediência que 
rege não somente a criatura, como também 

podemos vê-la na própria Trindade Divina, onde 

Jesus é submisso a Deus Pai, e o Espírito Santo 
submisso a ambos. Todavia, tanto Jesus quanto 

o Espírito Santo são da mesma natureza e 

essência de Deus Pai. 

A submissão de coração real a quem é de fato 
devida é uma grande bênção para o que é 

submisso, porque está na condição de espírito 

que é do agrado de Deus, e lhe confere 
mansidão, paz e alegria. 

A obediência de coração faz bem não somente a 
Deus, como para o que obedece, e também para 
aquele ou aqueles que são alvo da mesma.  

Lares em que a submissão ordenada por Deus é 
praticada são lares abençoados por Ele, nos 
quais Sua paz reina; a esposa em relação ao 

marido e os filhos em relação aos pais. Onde não 

há conflito e resistência o resultado somente 

pode ser o de paz e segurança.  
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Não é sem razão que somos ordenados a 
negarmos a nós mesmos e a carregar 

diariamente a nossa cruz, para a crucificação do 

nosso ego, que é dado naturalmente a se elevar 
e a não se submeter à vontade de Deus, e à 

daqueles que são líderes por Ele designados, que 

lideram em conformidade com a Sua Palavra e 
vontade.  

O hábito da submissão deve ser formado em 
nós, e quando aprendido, quão felizes ficamos 

com o resultado disso em nossas próprias vidas. 
Quão diferentes ficamos! Mais semelhantes a 

Cristo, mais sábios, razoáveis, temperantes, 

pacientes; enfim, adornados com todas as 

virtudes que acompanham a submissão de 
espírito.  

Uma cerviz endurecida é um grande perigo, 
porque Deus a abaterá, mas um coração 
quebrantado e contrito é agradável a Deus, e 

será por Ele exaltado e alegrado.  

Sem submissão não pode haver unidade e 
comunhão. 

Devemos lembrar sempre, que fomos criados 
para viver em unidade amorosa com Deus e uns 

com os outros, conforme podemos ver na 
oração sacerdotal de Jesus em João 17. 

A submissão não é um princípio que foi ativado 
por Deus por causa da entrada do pecado no 
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mundo, ou da rebelião de Satanás no céu. Ela é 

um princípio eterno que emana da Sua própria 

autoridade imanente, e se distribui por Suas 

criaturas conforme Sua exclusiva determinação 
e vontade.  

Quão belo e perfeito é o Seu governo, em sua 
forma instituída com base na submissão! Pois 
onde estaria o marido arrogante e dito “machão 

chauvinista”, se todos os homens fossem 

submissos de coração a Jesus Cristo e à Sua 

Palavra?  

Onde estaria a esposa contenciosa e autoritária, 
se todas as mulheres fossem submissas de 

coração aos seus próprios maridos, como se 
estivessem sendo ao próprio Cristo?  

E o filho rebelde e contradizente, se todos os 
filhos fossem obedientes de coração e 
honrassem a seus pais?  

Isto pode ser estendido aos empregados, em 
relação aos seus empregadores; aos alunos em 

relação a seus professores; aos cidadãos em 
relação aos policiais, aos governantes, aos 

magistrados e a todos aqueles que se encontram 

em posição de autoridade.  

Toda submissão verdadeira e aprovada por Deus 
é aquela que é direcionada à justiça e à verdade. 

Não deve haver submissão àquilo que contraria 

a vontade revelada e expressa de Deus, pois 
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importa antes obedecer a Deus do que aos 

homens.  

Zelo e Fervor 

Lamentavelmente, já ouvi muitas vezes o texto 
de Jeremias 48.10: “Maldito aquele que fizer a 

obra do Senhor negligentemente, e maldito 

aquele que vedar do sangue a sua espada!”, ser 

utilizado para exortar os crentes a serem zelosos 
e fervorosos na obra do Senhor para que não 

ficassem sujeitos, em caso contrário, à maldição 

contida no citado texto. 

O capítulo de Jeremias no qual este versículo se 
encontra inserido é o quadragésimo oitavo, e 

neste temos uma profecia dirigida contra 
Moabe.  

As profecias de Is 15 e 16, e de Amós 2, contra 
Moabe, se cumpriram nos dias dos assírios, sob 

o rei Salmanasar, que havia invadido Moabe 

muito antes dos dias de Jeremias. 

Mas, as profecias aqui descritas contra todas as 
cidades de        Moabe, e a sentença do Senhor de 
que deixaria de ser nação, foram cumpridas por 

Nabucodonosor de Babilônia, cerca de 5 anos 

depois da destruição de Judá. 

É importante lembrar que os moabitas, 
juntamente com os amonitas haviam se juntado 

a Babilônia para a ajudarem no cerco de 
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Jerusalém, porque era historicamente, grande o 

ódio que estas duas nações tinham contra os 

israelitas, desde os dias de Moisés. 

Então é profetizado aqui, o dia de ajuste de 
contas, especialmente pelo modo como 

desprezavam a Israel, sendo os moabitas e 
amonitas, descendentes de Ló, o sobrinho de 

Abraão, o que servia somente para agravar ainda 

mais o juízo deles.  

O versículo décimo de Jeremias 48 tem sido 
muito mal empregado na Igreja, onde se afirma 

que qualquer pessoa que fizer a obra do Senhor 
negligentemente é maldita, como forma de 

ameaça e incentivo a levar os crentes a 

trabalharem com perfeição na obra de Deus, o 

que de fato deve ser buscado, mas nunca, 
jamais, debaixo de tal ameaça de maldição, 

porque a citação deste versículo pode ser 

entendida no contexto imediato e seguinte do 

próprio versículo, no qual se afirma a quem se 
aplicaria a maldição proferida pelo profeta: 

“aquele que vedar do sangue a sua espada!”, ou 

seja, todo babilônio que estava sendo levantado 

por Deus para uma destruição em todas as 
cidades de Moabe pela espada. Então, o soldado 

de Babilônia que embainhasse a sua espada e 

não a sujasse com o sangue dos moabitas, seria 

considerado maldito. 

Além disso, deve ser considerado que nenhum 
crente genuíno está debaixo de qualquer 
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condenação ou maldição de Deus, uma vez que 

fora resgatado das mesmas por Jesus Cristo, de 

uma vez para sempre. Então devemos focar em 

que consiste o tipo de zelo e fervor que são 
exigidos dos crentes na Palavra de Deus.  

Falando dos judeus, Paulo afirma que eles têm 
zelo de Deus, mas sem entendimento. Devemos, 

mesmo como crentes, evitar esta mesma 

deficiência, pois é possível ter um espirito 

fervoroso e muito zelo na obra do Senhor, e no 
entanto, não ter discernimento ou um 

conhecimento adequado do evangelho e da 

vontade de Deus.  

Isto é muito comum de se ver em nossa vida 
quando somos novos convertidos, mas importa 

fazermos progresso à medida que 

amadurecemos na fé, equilibrando o zelo com o 
entendimento. 

Devemos também ter o cuidado, porque é muito 
comum ocorrer que ao se ganhar um melhor 
entendimento, se perca muito do zelo e do 

fervor que tínhamos no começo. 

O próprio apóstolo Paulo diz que estava cheio de 
um zelo errado antes da sua conversão, quando 

pensando estar servindo a Deus, era 

perseguidor do evangelho, e fizera isto por 

ignorância da verdade.  
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Os próprios crentes estão sujeitos a isto, por 
conta de uma ignorância dos princípios 

fundamentais da Palavra de Deus, que podem 

ser rejeitados e até atacados em razão da citada 
ignorância, e do seu muito zelo em querer fazer 

a obra, só que de maneira inconveniente e 

errada.  

 


