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A Trombeta do Evangelho
Porque não nos pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus como Senhor. (2Co. 4:5)

O Cristo Incomparável
Jesus Cristo e Alexandre o Grande
Gólgota -- o Lugar onde Jesus foi Crucificado
As Três Árvores da História
Jesus no Madeiro
"Ele Ressuscitou!"
Que Transformação

O Cristo Incomparável
Nenhum mortal pode a Ele comparar-se.
Mais formoso é Ele, que o mais formoso
Dentre os filhos dos homens,
Que preenchem os lugares celestiais.
-- S. Stenett

Sócrates ensinou durante 40 anos; Platão, durante 50 anos; Aristóteles, durante
40, e Jesus, somente 3 anos. Contudo a influência dos três anos de ministério
de Cristo transcende infinitamente o impacto deixado pelos 130 anos de ensino
daqueles homens, considerados os maiores filósofos de toda a Antiguidade.
Jesus não pintou quadro algum; contudo algumas das pinturas mais refinadas
de Raphael, Michelangelo e Leonardo da Vinci foram nele inspiradas.
Jesus não escreveu nenhuma poesia; entretanto Dante, Milton e multidões dos
maiores poetas do mundo foram por Ele inspirados.
Jesus não compôs nenhuma música; todavia Haydn, Handel, Beethoven, Bach
e Mendelssohn alcançaram a mais alta perfeição em melodia nos hinos,
sinfonias e oratórias que eles compuseram em louvor ao Senhor.
-- Henry G. Bosch
Quando Jesus veio à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos Seus discípulos:
"Quem diz o povo ser o Filho do homem?" Eles responderam: "Uns dizem: João Batista;
outros: Elias; e outros: Jeremias ou algum dos profetas". Mas vós, continuou ele, quem
dizeis que sou eu? "Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo".
-- Mateus 16:13-16
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Jesus Cristo e Alexandre o Grande
Jesus e Alexandre morreram aos trinta e três anos.
Um viveu e morreu para si mesmo; o outro morreu por você e por mim.
O grego morreu num trono; o judeu, numa cruz.
A vida de um pareceu um triunfo; a do outro, somente uma perda.
Um deles comandou imensos exércitos; o outro andou só.
Um deles derramou o sangue do mundo inteiro; o outro deu o seu próprio sangue.
Um, enquanto vivia, ganhou o mundo e, na morte, tudo perdeu. O outro perdeu sua
vida a fim de ganhar, de todos nós, a fé.
Jesus e Alexandre morreram aos trinta e três anos.
Um morreu na Babilônia; o outro, no Calvário.
Um ganhou tudo para si mesmo; o outro deu a si mesmo.
Um conquistou todos os tronos; o outro, todos os sepulcros.
Um fez a si próprio deus; o próprio Deus fez-se servo.
Um viveu para vangloriar-se; o outro, para abençoar.
Quando o grego morreu, ruiu para sempre o seu trono de espadas.
Jesus, contudo, morreu para viver para sempre como o Senhor dos Senhores.
Jesus e Alexandre morreram aos trinta e três anos.
O grego fez a todos seus escravos; o judeu a todos libertou.
Um construiu um trono sobre sangue; o outro, sobre o amor. Um é nascido da terra; o
outro é nascido do alto.
Um conquistou toda esta terra e perdeu a terra e o céu.
O outro deu tudo a fim de que tudo lhe fosse concedido.
O grego morreu para sempre; o judeu vive para sempre.
Aquele que tudo recebe perde; e aquele que tudo dá recebe!
-- Anônimo

Gólgota
-- O Lugar onde Jesus Foi Crucificado -Em sua história, 'O País dos Cegos', H.G. Wells conta de um viajante que chegou a um estranho
vale, separado do resto do mundo por muralhas íngremes, no qual todos os seus habitantes

eram cegos. Ele viveu algum tempo naquele lugar estranho, mas era considerado diferente
pelos nativos. Os entendidos que residiam naquele vale diziam: "Seu cérebro é
influenciado por aqueles órgãos estranhos, chamados "olhos", que o mantêm em um
constante estado de irritação e distração". Assim, eles concluíram que aquele viajante
nunca seria uma pessoa normal caso seus olhos não fossem retirados! O viajante
apaixonou-se por uma donzela cega que lhe implorou deixasse remover seus olhos a fim
de que, juntos, pudessem viver felizes. Numa certa manhã, contudo, ele avistou o nascer
do sol sobre as rochas e as campinas lindas, repletas de flores brancas. A partir desse dia,
ele jamais pôde ser feliz no vale da escuridão. O viajante partiu de volta à terra onde os
homens andavam na luz.
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Essa história ilustra a atitude dos homens em relação a Jesus quando Ele caminhou nas
trevas de nosso mundo amaldiçoado pelo pecado. Os habitantes desta terra o acharam
muito estranho! Eles tentaram trazê-lo para o nível dos homens comuns. Como não
alcançaram seu objetivo, eles o crucificaram. Obviamente a história não ilustra a atitude
e poder de Jesus ao encontrar e lutar contra as trevas do mundo até vencê-las e substituílas pela luz da vida.
O Gólgota é o lugar onde mais se evidencia o contraste entre o coração gracioso do
Salvador e o coração rebelde do homem. Gólgota é o ponto focal de revelação e história,
e experiência. No Gólgota Deus fez o Seu melhor e o homem fez o seu pior. Ali a fé é
justificada, a esperança é assegurada e o amor é vitorioso.
-- Russell Bradley Jones

As Três Árvores da História
"E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas
da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no dia em que dela
comeres, certamente morrerás." (Gênesis 2:16,17).
"Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro (árvore), os nossos pecados,
para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça; por suas chagas, fostes
sarados." (1Pedro 2:24).
"Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras [no sangue do Cordeiro] para
que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas." (Apocalipse
22:14).
mencionada a palavra árvore, embora em
cada um deles trate-se de uma árvore diferente.
Você vai notar que, nos três versículos acima, é

Deus resume toda a história da raça humana em torno de três árvores.
A primeira foi uma árvore para provar o homem, plantada no jardim do Éden. E essa
árvore tornou-se uma árvore de condenação. A segunda, no que diz respeito à ordem
cronológica, é a árvore da redenção, plantada no monte do Calvário. A terceira e última
árvore das Escrituras é a árvore da vida, encontrada na eternidade.
O homem normalmente imagina a história como uma linha reta, constante e ascendente.
Ou seja, pensa-se que a humanidade começou num passado distante e obscuro, onde nada
havia, e continua ascendendo constantemente até que, em algum momento, num futuro
distante, o homem alcançará a perfeição. Todavia tal esquema da história humana não se
encontra na Bíblia, pois a Palavra de Deus resume a história humana em torno de três
árvores. A primeira, através da qual o homem foi provado, tornou-se árvore de
condenação porque o homem falhou. A seguir temos a árvore da vida, nas eras eternas; e
a terceira árvore, que está no centro, é a Cruz do Calvário.
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Mesmo um leitor pouco atento da Bíblia notará uma semelhança entre os primeiros e os
últimos capítulos desse livro abençoado. Nos capítulos iniciais da Bíblia, encontramos
uma criação a qual Deus declarou ser boa - uma terra e céus perfeitos; ausência de pecado,
doenças, tristezas, fraquezas ou lágrimas; nunca encontramos um coração partido nos
capítulos inciais da Bíblia. Quando chegamos aos últimos capítulos da narrativa bíblica,
encontramos o mesmo tipo de mundo - novos céus e nova terra; descobrimos também que
não haverá mais lágrimas, nem tristezas, nem doenças, nem morte, pois todas essas coisas
foram eliminadas. Dessa forma, os capítulos iniciais e os capítulos finais deste livro são
semelhantes no sentido que não há qualquer vestígio de pecado, nem das cadeias de
tristeza e miséria resultantes do pecado.
Mas, entre os primeiros e os últimos capítulos da Bíblia, encontra-se todo o período de
tempo que engloba a história de sordidez, sofrimento, vergonha e pecado. Tudo isso
começou com a falha do primeiro homem em relação à árvore através da qual ele fora
provado. Deus disse aos nossos primeiros pais: "De toda árvore do jardim comerás
livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no
dia em que dela comeres, certamente morrerás". Quando estes nossos pais, em
desobediência, comeram do fruto daquela árvore, Deus expulsou-os do Jardim e colocou
querubins com espadas refulgentes para que eles não pudessem retornar e viessem a
comer do fruto da árvore da vida e, assim, vivessem para sempre naquela condição
pecaminosa.
Desde aquele dia até o presente momento, através de todo esse período de tempo e até os
últimos capítulos do livro de Apocalipse quando a morte e outras conseqüências do
pecado serão eliminadas, a morte tem reinado.
Todavia, quando chegamos aos últimos capítulos da Bíblia, descobrimos que ao homem
é dado livre acesso à árvore da vida. Isso significa que Deus mudou de opinião? O mesmo
Deus que havia dito no Jardim do Éden: "Devemos colocar sentinelas na entrada do
Jardim para que eles não voltem e comam do fruto da árvore da vida e vivam para sempre"
- mudou de opinião? Significa que Ele mudou de opinião a respeito desse assunto, que
Ele finalmente cedeu e agora consente que o homem tenha acesso à árvore da vida? Oh,
não! Deus não mudou de opinião! Mas, em meio ao círculo do pecado, período esse que
denominamos tempo, Deus plantou uma outra árvore. A essa árvore o apóstolo Pedro
refere-se: "Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro (árvore), os nossos
pecados...". A morte de Jesus Cristo no Calvário fez com que Deus pudesse dizer na
plenitude do tempo: " Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras [no sangue
do Cordeiro] para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas
portas."
-- Will H. Houghton

Jesus Sobre o Madeiro
"Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro (árvore), os nossos pecados,
para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça; por suas chagas fostes
sarados." (1Pedro 2:24).
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encontramos no Salmo 22, aquela
descrição profética dos sofrimentos e morte de Cristo na cruz, escrito há mil anos antes
de seu cumprimento. Em meio aos Seus sofrimentos, o Senhor Jesus exclama em Seu
coração: "Mas eu sou verme e não homem; opróbrio dos homens e desprezado do povo".
(Salmo 22:6).
Uma ilustração muito interessante sobre esse fato

Na profecia paralela a esta, proferida pelo profeta Isaías, foi dito que "...o seu aspecto
estava mui desfigurado (literalmente "a corrupção personificada") mais do que outro
qualquer, e a sua aparência, mais que a dos outros filhos dos homens" (Isaías 52:14), de
forma que ele não se parecia com homem algum. Isaías igualmente disse que Ele "era
desprezado e o mais rejeitado entre os homens" (Isaías 53:3). Mas de que forma ele
poderia ter sido comparado a um verme?
No Israel antigo, como no mundo moderno, havia muitos tipos de vermes, e muitos tipos
diferentes são mencionados na Bíblia. Mas o verme ao qual o Salmo 22:6 refere-se era
um tipo especial, conhecido como o "verme escarlate". Era deste verme que se obtinha
uma valiosa secreção com a qual se faziam tintas escarlates. Na verdade, a mesma palavra
- verme - é algumas vezes traduzida por "escarlate" ou "carmesim".
Quando a fêmea dessa espécie de verme escarlate estava prestes a dar a luz aos seus
filhotes, ela pressionava seu corpo ao tronco de uma árvore, fixando-se tão firme e
permanentemente que nunca mais poderia sair dali. Os ovos depositados sob seu corpo
eram assim protegidos até que as larvas eram chocadas e pudessem nascer e entrar em
seu próprio ciclo de vida. Quando a mãe morria, o fluido tingia seu corpo e a área ao redor
do tronco da árvore onde ela estava fixada. Do corpo morto dessa fêmea-verme escarlate
eram, então, extraídas as tintas escarlates na Antigüidade.
Que figura impressionante isso nos dá de Cristo morrendo na cruz, derramando Seu
precioso sangue para que Ele pudesse "trazer muitos filhos à glória" (Hebreus 2:10)! Ele
morreu por nós, para que pudéssemos viver através dele.
-- Henry M. Morris

"Ele Ressuscitou!"
Era 18 de junho de 1815, a Batalha de Waterloo. Os franceses, sob o comando de
Napoleão, estavam lutando contra os aliados (ingleses, holandeses e alemães) sob o
comando de Wellington. O povo inglês dependia de um sistema de sinais para saber o
resultado final da batalha. Uma dessas estações de sinais estava localizada na torre da
Catedral de Winchester.
Ao entardecer, então, eles receberam a seguinte mensagem: "W-E-L-L-I-N-G-T-O-N --D-E-R-R-O-T-A - "-- Exatamente nesse momento, surgiu um daqueles nevoeiros que
ocorrem frequentemente na Inglaterra e tornou-se impossível ler o restante da mensagem.
A notícia sobre a derrota de Wellington logo se espalhou em toda a cidade. Toda a
população ficou triste e abatida ao ouvir a notícia que seu país havia perdido a guerra. De
repente aquele nevoeiro foi embora, e eles puderam ler o restante da mensagem. A
mensagem completa era a seguinte: "W-E-L-L-I-N-G-T-O-N --- D-E-R-R-O-T-A ---O 8

-- I-N-I-M-I-G-O. " Foi preciso apenas alguns minutos para que as boas-novas se
espalhassem. A tristeza tornou-se alegria; a derrota foi transformada em vitória!
Assim foi também quando Jesus foi colocado no túmulo na sexta-feira à tarde. A
esperança havia morrido mesmo no coração dos amigos mais fiéis de Jesus. Após a
terrível crucificação, a névoa do desapontamento e incompreensão havia tomado conta
dos amigos de Jesus. Eles haviam "lido" somente uma parte da mensagem divina: "Cristo
derrota...". No entanto, três dias mais tarde, a névoa foi embora. Alguns deles ouviram a
voz: "Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha dito". (Mateus 28:6). Agora a mensagem
estava completa: "Cristo derrotou o inimigo". "O último inimigo a ser destruído é a
morte". (1Coríntios 15:26).

Que Transformação!
Um velho pedaço de papel sem qualquer valor pode facilmente valer U$ 6,000 se
Longfellow puder escrever um poema nele!

-- Isso é "gênio"!
Um cheque comum em branco poderia facilmente valer vários milhões de
dólares se unicamente Rockefeller assinasse seu nome nele.
-- Isso é "capital"!
Um punhado de notas de papel poderiam instantaneamente tornar-se notas de
100 dólares se o "Tio Sam" pudesse imprimir sobre elas a figura de Franklin e
de uma águia.
-- Isso é "moeda"!
Um pedaço de tecido valendo apenas alguns dólares poderia facilmente valer
milhões de dólares se tão somente Picasso pudesse dar ali algumas pinceladas.
-- Isso é "arte"!
Da mesma forma, uma pessoa que se sente vazia interiormente e torturada pelo
pecado pode simplesmente ser salva se ela tão somente convidar Jesus Cristo
para entrar em seu coração a fim de ser seu salvador pessoal!
-- Isso é "salvação"!
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Conhecendo e Testemunhando
W. H. Griffith Thomas

Então, ele disse: "O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua
vontade, veres o Justo e ouvires uma voz de sua própria boca, porque terás de ser sua
testemunha diante de todos os homens, das cousas que tens visto e ouvido." (Atos 22:14,15)

Quando o Senhor encontrou Saulo de Tarso no caminho para Damasco, Saulo
fez duas perguntas ao Senhor: "Quem és tu, Senhor?" e "Que farei, Senhor?" A
primeira pergunta expressa o desejo de um conhecimento pessoal daquele que
lhe apareceu. A segunda pergunta expressa disposição de fazer a Sua vontade.
Essas duas perguntas, que estavam tão intimamente ligadas por ocasião da
conversão do apóstolo Paulo, permaneceram inseparavelmente associadas no
restante da sua vida sobre a terra. Assim deve ser na vida de cada cristão. O
primeiro passo da vida cristã deve ser seguido por um relacionamento para toda
a vida com Aquele que revelou a Si mesmo para nós. A segunda pergunta:"Que
farei eu, Senhor?" praticamente resume toda a vida cristã a partir do momento
em que uma pessoa se converte ao Senhor. O apóstolo descobriu que o segredo
da paz e poder, da satisfação e do serviço reside naquele desejo de, ao longo
de toda a vida, conhecer e fazer aquilo que o Senhor Jesus iria lhe revelar.
Em primeiro lugar, temos aqui o propósito divino. Aprouve ao Deus de nossos
pais tornar a Sua vontade conhecida a nós. Este é o propósito divino para cada
um de nós - que conheçamos a Sua vontade. A vontade de Deus é a primeira e
também a última coisa em Sua revelação para nós. Conhecer e fazer a vontade
de Deus é tudo. De acordo com o livro de Salmos, o Messias que haveria de vir
fez a seguinte declaração: "Eis aqui estou, agrada-me fazer a tua vontade, ó
Deus meu."
Quando Deus descreve o homem ideal, Ele usa as seguintes palavras:"homem
segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade." A primeira parte da
oração-modelo que o Senhor Jesus ensinou a todos os Seus discípulos em todas
as gerações está relacionada com o propósito e glória divinos e tem como ponto
culminante a declaração: "Seja feita a Tua vontade." Da mesma forma, em
relação à salvação da humanidade, está escrito: "Assim, pois, não é da vontade
de vosso Pai que pereça um só destes pequeninos." Deus deseja que todos os
homens cheguem ao conhecimento pleno da verdade. No que diz respeito à
santificação do crente, está escrito: "Pois essa é a vontade de Deus: a vossa
santificação." E, com relação ao futuro, à nossa morada celestial, lembramos
imediatamente das palavras do Mestre: "Pai, a minha vontade é que onde eu
estou, estejam também comigo os que me deste...". Sendo assim, em todas as
coisas e de todos os pontos de vista, conhecer a vontade de Deus é tudo. A
vontade de Deus dá alegria, dignidade, poder e glória para a vida. Como somos
encorajados, até mesmo na realização daquelas tarefas que costumamos
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chamar comuns e triviais, quando percebemos que todas as coisas em nossa
vida diária estão, de uma forma ou de outra, incluídas na vontade de Deus!
Há um hino intitulado "Seja feita a Tua vontade", que, apesar de muito bonito,
contém uma inverdade, pois apresenta em seus versos um ensino inadequado
a respeito da vontade de Deus. Esse hino foi escrito por uma irmã, cuja vida foi
caracterizada pelo sofrimento, e nós sabemos que, para esta irmã específica,
era da vontade de Deus que ela passasse por aquela experiência de sofrimento.
Contudo, de acordo com o ensino da Palavra de Deus, um outro aspecto deve
ser considerado: na vontade de Deus estão incluídos tanto a ação quanto o
sofrimento. Não precisamos esperar a vinda de "dias melhores" a fim de
cantarmos "Seja feita a Tua vontade." Mais do que meramente suportar o
sofrimento de acordo com a vontade de Deus, nós podemos, aqui e agora, não
somente cantar, mas fazer a vontade de Deus.
É propósito de Deus que nós conheçamos a Sua vontade. Essa deve ter sido
uma lição surpreendente para Saulo de Tarso. Ele pensava que conhecia a
vontade de Deus. Sendo judeu e membro do Sinédrio, Saulo deveria conhecer
a vontade de Deus. No entanto, Ananias, aquele humilde discípulo, foi enviado
a Saulo e lhe falou a respeito do "Deus de nossos pais." Saulo estivera
equivocado. Ele pensava conhecer a vontade de Deus, mas não a conhecia. Há
muitos cristãos hoje em dia que se encontram exatamente nesta mesma posição.
É possível que eles sejam cristãos já há muitos anos; talvez eles se sintam
orgulhosos do conhecimento que possuem, de sua ortodoxia, de sua
participação nas atividades da igreja, da posição que eles ocupam entre os
demais irmãos. Contudo, eles ainda não conhecem a vontade de Deus. É
possível que esses irmãos venham, durante esta semana, a receber uma tal
revelação da vontade de Deus que vai surpreendê-los completamente. "...se não
vos tornardes como crianças..." - essa é a condição para conhecermos a vontade
de Deus. Mas nós, como Naamã dizemos:"Pensava eu ...", e é exatamente
nessa forma de pensar que reside o nosso equívoco. Nós dizemos: "Eu pensava
que cristianismo era assim; ou dizemos: "eu pensava que nisso consistia a
santidade..." ou ainda: "eu pensava que ser membro da igreja significava agir
dessa forma ... eu pensava que a vida cristã, a pregação e a obra eram tais e
tais coisas ..." Como Naamã, dizemos: "Pensava eu...!" Talvez, antes ainda que
chegue o fim-de-semana, muitos venham a conhecer a vontade de Deus de um
modo como nunca a tinham visto anteriormente - o propósito divino passará a
ser parte de suas vidas.
Em segundo lugar, temos o plano divino: ver o Justo e ouvir a voz de Sua própria
boca. Ouvir a Sua voz para agir de acordo com o propósito divino. Esse era o
plano divino. Primeiramente, o contato pessoal com Jesus Cristo - ver o Justo. A
visão de Jesus Cristo passaria a ser tudo para Saulo de Tarso ao longo de toda
a sua vida. Mas como Saulo deveria ver a Cristo? Como "o Justo!" Sabemos
que, às vésperas de Sua crucificação, nosso bendito Senhor falou a Seus
discípulos que o Espírito seria enviado a fim de convencer o mundo da justiça
"porque eu vou para o Pai." Naquela época, o mundo tinha a impressão que
Jesus Cristo era um "injusto" e o mataram. Eles pensavam seriamente que Ele
era injusto, um blasfemador e, por isso, o rejeitaram. Mas Deus o levantou de
entre os mortos, porque Ele era o Justo. Além disso, ele não poderia ter ido para
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o Pai caso não fosse justo. Ele disse que o mundo seria convencido do pecado
porque: "eu vou para o Pai."
Saulo de Tarso estava plenamente convencido deste fato. E Saulo ouviu a voz
lhe dizer:"Eu sou Jesus, o nazareno, a quem tu persegues." Se o Senhor tivesse
dito: "Eu sou o Filho de Deus a quem tu persegues, "Saulo poderia responder:
"Eu nunca te persegui!" Mas o Senhor disse: "Eu sou Jesus de Nazaré" -- nome
este que odeias -- "a quem tu persegues." Assim, foi revelado a Saulo que Jesus
de Nazaré estava com o Pai e, portanto, era justo.
Jesus, o Justo -- é apenas um outro modo de dizer: "o Senhor, nossa justiça."
Ainda é plano de Deus que cada um de nós tenha contato pessoal com Cristo
como o "Senhor, a nossa justiça". A visão do "Senhor, nossa justiça " nos purifica.
A visão do "Senhor, nossa justiça" -- nos santifica, nos qualifica e glorifica. Será
que você, querido irmão, já teve esta visão? Será que nós já vimos o Senhor
como nossa justiça para um passado cheio de culpa? Será que já o vimos como
nossa justiça para o presente manchado pelo pecado? Será que o conhemos
como nossa justiça tendo em vista um futuro perfeito?
Ver o Justo - eu não tenho dúvida alguma que, durante esta semana, muitos
verão o Justo. Eles o verão, talvez, em primeiro lugar para sua justificação e,
depois, também o verão para a sua santificação.
É preciso vê-lo para nossa justificação. Não aprenderemos nenhuma lição sobre
a santificação a menos que, em primeiro lugar, tenhamos conhecido o Senhor
como nossa justiça, para nossa justificação. Romanos 3 e 4 devem vir antes de
Romanos 6 a 8. A porta de entrada é a justificação, não a santificação. A ordem
divina não é justificação através da santificação, mas o contrário, ou seja,
santificação através da justificação, através da visão do "Senhor, a nossa
justiça!"
Receber uma comunicação pessoal de Jesus Cristo também era parte do plano
- Saulo não deveria apenas ver o Justo, mas também "ouvir a voz do Senhor."
Que tremendo golpe isso deve ter sido para o orgulho de Paulo - ouvir a voz de
Sua boca, a voz do Nazareno, a voz daquele a quem Saulo estivera perseguindo.
Saulo deveria ouvir a voz da vontade de Deus através da voz do Nazareno.
Naquela manhã, a caminho de Damasco, Saulo descobriu que havia mais coisas
no céu e na terra do que ele, em sua filosofia, jamais havia imaginado. Deus
tinha um novo modo de revelar a Sua vontade; Saulo deveria "ouvir a Sua voz."
Da mesma forma deve ocorrer hoje. Sem dúvida alguma ouviremos, no decorrer
desta semana, muitas palavras de Cristo através de Seus servos. Mas isso não
será suficiente. Nós precisamos ouvir a voz da Sua boca, devemos ter contato
com Cristo através de Sua Palavra; temos de encontrar-nos com Cristo
diretamente, face a face e ouvir a voz de Deus falando pelo Espírito Santo.
Em terceiro lugar, temos o projeto divino : "porque terás de ser sua testemunha
diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido." Esse é o ponto
culminante. O propósito e o plano conduziram a este projeto. O que significa
"...terás de ser Sua testemunha"? Ser testemunha não significa ser um juiz.
Saulo estivera tentando realizar o trabalho de um juiz, e o resultado foi um
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desastre. Saulo deveria ser não um eco - vago, vazio e sem utilidade prática,
não um filósofo, nem mesmo um teólogo, mas uma "testemunha". Tudo o que
Deus nos dá, tudo o que Deus nos diz tem como propósito que sejamos
testemunhas de Cristo, dando nosso testemuho acerca dele. Provavelmente
nenhuma outra palavra seja usada com tanta freqüência no Novo Testamento a
fim de expressar o que o cristão deve ser e fazer.
Uma testemunha - alguém que tem conhecimento direto; uma testemunha alguém que tem experiência pessoal; uma testemunha - alguém que fala e vive
tendo conhecimento obtido através da experiência, alguém que fala e vive
fielmente, com franqueza e sempre destemido. Somos pais? Devemos ser
testemunhas. Nossa autoridade como pais fracassa na mesma proporção em
que não temos autoridade como testemunhas. Somos mestres? Só ensinaremos
com autoridade quando o que ensinarmos for resultado de algo que
experimentamos pessoalmente. Somos escritores? Nossos escritos devem
refletir nossa experiência pessoal. O motivo pelo qual atualmente tantos livros
sobre a Bíblia e assuntos teológicos são tão secos, insípidos, sem proveito e não
convincentes, é porque eles não têm aquela marca do testemunho pessoal por
trás dos aspectos da verdade que desejam apresentar. Somos filósofos recebemos da parte de Deus habilidade intelectual, capacidade para escrever e
falar? Nossa filosofia não terá qualquer utilidade, a menos que seja baseada em
experiência pessoal. Somos líderes na igreja ou na comunidade? Deus nos
concedeu capacidade para administrar? Tais habilidades de nada servirão a
menos que nossa vida esteja permeada com o brilho de algo experimentado
pessoalmente.
"Terás de ser sua testemunha". Mas em que cirscunstâncias? "Diante de todos
os homens." Nosso primeiro testemunho deve ser em nossa casa. Aqueles que
estão mais próximos de nós, nossos familiares, estarão nos observando
cuidadosamente. Eles desejarão saber o que o Senhor Jesus é para nós - se
nós vimos o Senhor, se nós ouvimos Sua voz.
Também teremos de ser testemunhas em nossa congregação. Deveremos
declarar o que Deus fez por nossas almas; seja em nossa pregação, seja em
nossa prática na vida e obra da igreja, este grande testemunho pessoal de Cristo
deve permear todas as coisas.
Possivelmente teremos de ser testemunhas na cidade em que vivemos,
posicionando-nos a favor da moralidade, justiça social e pureza. Tenho absoluta
certeza que a expressão "diante de todos os homens" significará para alguns
trabalho missionário, o qual consiste basicamente na obra de testemunhar. Não
apenas a obras de ensinar e treinar obreiros, mas testemunhar a todos os
homens acerca das coisas que temos ouvido e visto. O poder disso é
incalculável. Em primeiro lugar, o poder do testemunho pessoal é algo para nós
mesmos. O apóstolo Paulo está narrando esta história em Jerusalém muitos
anos depois de ter recebido aquela visão, mas à medida em que ele faz o seu
relato, aqueles eventos retornam à sua memória tão vivos e cheios de significado
quanto no momento em que ocorreram. Assim também deve ser conosco
quando olhamos para trás. É possivel que já tenha se passado dez, quinze ou
vinte anos desde que nos convertemos, mas nós não devemos ficar vivendo
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meramente de lembranças. Nós devemos voltar com alegria ao fundamento e
aos fatos de nossa experiência pessoal e, nela, encontrar a promessa de todas
as coisas em nossa vida cristã. Nós temos de ser capazes de dizer: "Eu sei em
quem tenho crido". À medida que contamos a história daquilo que Deus tem sido
ao longo de todos aqueles anos, nossa fé será fortalecida, nossa confiança
arraigada e alicerçada em Cristo. E, apesar de todas as tentações para duvidar
e entrar em desespero, nós olharemos para o Senhor e diremos:
Aquele que experimentou o Espírito do Altíssimo,
Não pode confundir-se, nem dele duvidar ou negá-lo;
Ao contrário, negue, em alto e bom som, o mundo,
Permaneça, pois, ao Seu lado.
Em segundo lugar, o poder do testemunho pessoal é algo para os nossos
semelhantes. O testemunho de nossa expêriencia pessoal é um argumento a
favor do cristianismo que não pode, de modo algum, ser questionado. Paulo
estava em Jerusalém entre seus velhos amigos. Havia uma multidão à sua volta.
Seria aquele um momento para " expressar sua eloqüência? ou habilidades
pessoais, ou capacidade de argumentar?" Não, Paulo usou aquela oportunidade
para uma só coisa: um testemunho pessoal daquilo que Jesus Cristo era para
ele. Não há maior inimigo para o cristianismo nos dias de hoje do que uma mera
confissão. Não há maior desonra para o cristianismo atualmente do que alguém
proclamar-se cristão e, ao mesmo tempo, não viver o cristianismo na vida diária.
Não há maior perigo hoje em dia no mundo cristão do que falarmos a favor da
Bíblia e, no entanto, negarmos a Bíblia pelo nosso modo de vida. Não há maior
empecilho para o cristianismo hoje do que defender a ortodoxia, seja qual ela for
e, ao mesmo tempo, negá-la pela secura e indiferença com que defendemos
nossa causa.
Oh, este poder do testemunho pessoal - ter o coração cheio do amor de Cristo,
a mente saturada com o ensino de Cristo, a consciência sensível à lei de Cristo,
ter todo o nosso ser resplandecendo com a graça e amor de nosso Senhor Jesus
Cristo! Esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus para nós.
Quando santidade e serviço estão presentes, então a felicidade
necessariamente também estará presente. Assim, nós também devemos
conhecer, ver, ouvir e então ser testemunhas. Nós estamos agindo dessa forma?
Há pessoas no mundo ao nosso redor que nunca abriram uma Bíblia. Eles nunca
leram a Bíblia, mas estão lendo as nossas vidas. Será que as pessoas podem
ver Deus em nossas vidas? Elas podem olhar para nós e dizer: "Eis alguém que
me lembra a Cristo". Estamos nós permitindo que nossa luz brilhe para que os
homens possam ver, não a nós, mas nosso Pai, nosso Salvador em nós; e
glorificar, não a nós, mas nosso Pai que está no céu? Esse é o real teste de uma
conferência como esta. Portanto, vamos viver na presença de Deus; vamos
entregar-nos ao Cristo de Deus; vamos nos manter bem próximos à Palavra de
Deus; recebamos em nossos corações a graça de Deus, busquemos a plenitude
do Espírito de Deus e, então, vivamos ainda mais intensamente para a glória de
Deus.
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Sete Cestos Cheios
(Mt. 15:37)

A Estrela da Manhã
Seguros em Cristo
"Cristo é Tudo em Todos"
Beleza que Nasce das Cinzas
"A Tua Palavra está Firmada nos Céus"
"Eu sou Cristão"
O que é uma Cruz?

A Estrela da Manhã
O Senhor Jesus, no último capítulo da Bíblia, diz: "Eu sou a brilhante estrela da
manhã" (Ap. 22:16). Estas palavras de nosso Senhor serão melhor
compreendidas se refletirmos sobre a estrela da manhã. A estrela da manhã é a
mesma Estrela Vespertina, que é o planeta Vênus. Ela se põe vinte minutos após
o pôr-do-sol e levanta-se doze minutos antes do nascer-do-sol; é a primeira das
estrelas da noite e a última das estrelas da manhã. Portanto, neste mesmo
capítulo do livro de Apocalipse, Jesus diz: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro
e o Último, o Princípio e o Fim" (Ap. 22:13). A estrela da manhã antecede o Sol
da Justiça." Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da da
justiça, trazendo salvação nas suas asas." (Ml. 4:2).

Seguros em Cristo
As jóias da coroa real britânica, avaliadas em 100 milhões de dólares há alguns
anos, estão guardadas atualmente numa fortaleza subterrânea de um milhão de
dólares, chamada "Torre de Londres". Além de um sofisticado sistema de alarme
eletrônico, há dezesseis oficiais da guarda real e funcionários constantemente
de plantão vigiando as jóias. Isso nos mostra quão seguras estão essas jóias.
De acordo com o Novo Testamento, o crente em Cristo está ainda mais seguro:
"estais mortos", escreveu Paulo, "...e a vossa vida está escondida com Cristo em
Deus" (Cl. 3:3). Que fortaleza!
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"Cristo é Tudo em Todos"
Em um palácio na Rússia, há um famoso aposento conhecido como a "Sala da
Beleza", na qual estão expostas cerca de oitocentos e cinqüenta pinturas de
jovens donzelas. Esses quadros foram pintados pelo Conde Rotari para Catarina
II, uma imperatriz russa. O artista fez uma longa viagem pelas cinqüenta
províncias daquele vasto império do norte a fim de encontrar suas modelos.
Conta-se que, naquelas magníficas pinturas que adornam as paredes daquele
aposento, o artista prestou uma curiosa homenagem à imperatriz. Em cada uma
das pinturas, um observador atento vai descobrir que o pintor inclui, de maneira
velada, uma delicada referência à pessoa da imperatriz. Em um quadro é
mostrada uma característica dela; em outro, uma atitude sua é reproduzida - uma
postura, um gesto, algum atavio, um local favorito, uma jóia, uma flor preferida,
uma vestimenta, um aspecto de sua vida, uma maneira de ser, algo peculiar ou
característico da imperatriz. Dessa forma, as paredes daquela "Sala da Beleza"
estavam repletas de inúmeros silenciosos tributos à beleza da imperatriz e
elogios ao seu bom gosto. Tão criativo e hábil é o espírito da lisonja humana
quando busca glorificar um homem mortal - seu semelhante - derramando-se em
abundante louvor aos pés de um monarca terreno.
A Palavra de Deus é uma galeria de arte, a qual está adornada com tributos ao
bendito Cristo de Deus, o Salvador da humanidade: numa parte vemos um
retrato daquele que há de vir; noutra parte, detalhes de sua história, num outro
lugar nos é mostrado o cordeiro, cujo sangue derramado apontava para o
sacrifício que haveria de ser realizado; em um outro trecho, vemos uma pessoa
ou evento que tipificam aquele que é o maior dentre todas as pessoas! Ora uma
parábola, ora um poema; numa ocasião, uma lição, noutra ocasião, uma
narrativa, ou uma explicação, ou exposição que enchem de divino significado
mistérios que haviam permanecido ocultos ao longo das eras, aguardando pela
chave que iria abri-los. Mas seja qual for a forma ou aspecto, seja um fato ou
uma ilustração, profecia ou história, parábola ou milagre, tipo ou antitipo, alegoria
ou narrativa, olhos capazes de discernir vão encontrá-lo em toda parte - o
Messias escolhido por Deus, o Cristo ungido por Deus. Não há graça humana
alguma que não seja um reflexo ou uma descrição da Sua beleza, daquele em
quem toda a graça está entesourada e entronizada - não há uma virtude sequer
que não seja uma mostra de Sua graça e formosura. Tudo o que é glorioso é
simplesmente um aspecto da Sua infinita excelência, assim como toda a verdade
e santidade encontrada nas Escrituras são apenas um novo tributo Àquele que
é a Verdade, o Santo de Deus.
-- Arthur T. Pierson

Beleza que Nasce das Cinzas
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Há alguns anos, durante a realização de uma obra de engenharia, uma
localidade na América do Sul havia sido terrivelmente atingida pela malária, e
muitos operários adoeceram. A gravidade da situação era tal que um dos
engenheiros responsáveis, para impedir que a doença se alastrasse ainda mais,
resolveu queimar e destruir a abundante vegetação rasteira dos bosques,
queimando ervas daninhas, flores, samambaias, musgos, e líquens. Como
consequência, resultaram seis meses de queimada e fumaça, até que,
aparentemente, todo o princípio de vida fora erradicado do solo e subsolo. Após
dois anos de desolação e esterilidade, surgiu uma pequenina planta, a qual
tornou-se, no devido tempo, uma belíssima flor. A flor era tão atraente em seu
aspecto e tão rara em sua beleza que enchia de admiração aqueles que a
contemplavam. Aquela flor foi, então, submetida a uma investigação científica a
fim de determinar a sua classificação, mas ninguém soube dizer a que classe ela
pertencia. Jamais havia alguém visto uma flor como aquela, e eles não tiveram
alternativa, senão reconhecer que ela era única em sua beleza singular.
Esse evento ilustra perfeitamente a desolação espiritual que precede a nossa
libertação da vida natural e das sutilezas de nosso eu, pela qual precisamos
passar antes que possamos conhecer a vida do Jesus ressurreto em toda a Sua
plenitude e abundância de frutos.
-- John Gregory Mantle

"A Tua Palavra está Firmada no Céu"
Estima-se que somente metade de um por cento de todos os livros publicados
sobreviva sete anos; de cada mil livros publicados, estima-se que oitocentos são
esquecidos no período de um ano. A popularidade da Bíblia, no entanto, tem
crescido constantemente ao longo de sua história que já se extende por mais de
três mil anos.
Durante a Feira Mundial de 1939, um enorme envólucro metálico em forma de
um torpedo, chamado de "Cápsula do Tempo", foi enterrado a 15 metros de
profundidade na cidade de Long Island. A cápsula, que deverá ser exumada
após cinco mil anos, continha mais de cem objetos modernos, além de um
microfilme com imagens da vida contemporânea, e tinha como objetivo informar
a civilização do distante futuro acerca das realizações de nossa época. Com
exceção de um suscinto livro de informações explicando os objetivos da cápsula,
somente um livro foi colocado na sua versão integral no interior da cápsula: a
Bíblia!
Alguém perguntou a um dos funcionários da companhia que patrocinou a
construção da Cápsula do Tempo por que a Bíblia havia sido escolhida. Ao que
ele respondeu: "A Santa Bíblia, dentre todos os livros que nos são familiares nos
dias de hoje, muito provavelmente sobreviverá através das eras. Portanto, a
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Bíblia que nós colocamos na Cápsula do Tempo servirá como uma espécie de
elo de ligação entre o passado, o presente, e o futuro".
Sem dúvida! A Palavra de Deus sobreviverá os próximos cinco mil anos, mas o
mundo passará.
-- Gwynn McLendon Day

"Eu Sou Cristão"
Crisóstomo conta que, quando os perseguidores de são Lúcio lhe perguntaram:
"De que país você é?", ele respondeu: "Eu sou cristão".
"Qual a sua ocupação?": " Eu sou cristão".
"De que família?": "Eu sou cristão".
Para são Lúcio, Cristo era tudo, seja país, ocupação ou família.

O que é uma Cruz?
"E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim" (Mt.
10:38).
Fardo não é cruz. Fardo é algo que não se pode evitar. A cruz, todavia, depende
da escolha pessoal e pode, portanto, ser evitada. Assim como foi a primeira cruz
na história assim também serão as incontáveis pequenas cruzes que a seguem.
Assim como a cruz original foi escolha do Senhor, as cruzes de hoje também
precisam ser escolhidas por nós. Algumas pessoas pensam que estão
carregando a cruz sempre que se encontram em alguma dificuldade ou
experimentam algum sofrimento. Isso não é verdade, pois dificuldades e
sofrimentos podem acontecer naturalmente com qualquer pessoa, mesmo que
ela não seja crente em Cristo.
O que é, então, uma cruz? A cruz deve estar em concordância com aquilo que o
Senhor Jesus disse: "Meu Pai,... faça-se a Tua vontade" (Mt. 26:42). O Senhor
pediu ao Pai que não respondesse de acordo com aquilo que o Filho desejava,
mas de acordo com a vontade do Pai. Isso é cruz! Tomar a cruz é escolher a
vontade do Pai.
-- Watchman Nee
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Esses Cristãos Extraordinários

Os cristãos não se diferenciam de outros povos por sua língua, costumes
ou nacionalidade. Eles não habitam cidades próprias nem falam algum
dialeto estranho, nem mesmo possuem um estilo de vida peculiar.
O ensinamento deles não é fruto da imaginação ou da especulação da
mente de homens; eles também não propagam mero ensinamento humano,
como é costume de alguns.
Eles vivem tanto em cidades gregas quanto em cidades de outros países,
onde quer que o destino os tenha colocado. Eles seguem os hábitos locais
no que concerne a vestimentas, alimentação e a outros aspectos da vida.
Contudo, ao mesmo tempo, eles nos demonstram a forma maravilhosa, e
certamente incomum, de sua própria cidadania.
Eles habitam em sua terra natal como se fossem estrangeiros; mas, como
cidadãos, eles compartilham todas as coisas com os outros; todavia,
sofrem como se fossem estrangeiros. Todos os países são para eles como
sua terra natal, e a terra natal como um país estranho.
Eles casam e têm filhos da mesma forma como outras pessoas, mas eles
não matam os bebês indesejados. Eles compartilham sua mesa, mas não o
seu leito. No presente eles estão 'na carne', mas eles não andam 'segundo
a carne'. Eles passam seus dias na terra, mas são cidadãos dos céus. Eles
obedecem às leis locais, e vão além da lei em suas próprias vidas.
Eles amam a todos, embora sejam por todos perseguidos.
Eles são desconhecidos e condenados; mas são levados à morte e ganham
a vida.
Eles são pobres, mas enriquecem a muitos.
Eles nada possuem, contudo têm abundância de tudo.
São desonrados, contudo ganham glória através da desonra.
Seus nomes são manchados, mas eles próprios, cada vez mais purificados.
Eles são zombados, mas em resposta abençoam.
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Eles são ultrajados, mas respeitam a todos.
Por fazer o bem, são punidos como malfeitores; todavia, mesmo quando
punidos, alegram-se como se tivessem obtido nova vida. Os judeus os
atacam como se fossem estrangeiros, e os gregos lhes perseguem;
contudo, aqueles que os odeiam não podem dar qualquer justificativa para
sua hostilidade. A alma é para o corpo como os cristãos são para o mundo.
A alma está em todas as partes do corpo, e os cristãos estão em todas as
cidades do mundo. A alma está no corpo, contudo ela não é do corpo. Os
cristãos estão no mundo, todavia não são do mundo!
-- Extraído de uma carta anônima escrita a Diognetus, o tutor de Marco Aurélio,
possivelmente datada do final do sec. II ou início do sec. III.
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Jesus disse:
"Errais, não conhecendo as Escrituras!"
(Mt. 22:29)

Conflito bíblico-científico: Se não há macieiras na Mesopotâmia, lugar onde estava
localizado o Jardim do Éden, a Bíblia deve estar errada ao dizer que Adão e Eva
comeram uma maçã.
Há muitos anos atrás, o Research Science Bureau (Departamento de Pesquisa Científica)
ofereceu um prêmio a quem pudesse encontrar uma porção na Bíblia em que houvesse
um conflito com a ciência. Uma senhora de Detroit, formada na Universidade de
Michigan, enviou uma carta para o Departamento de Pesquisa Científica solicitando o
prêmio. Na sua carta, ela dizia o seguinte: "De acordo com a Bíblia, o Jardim do Éden
localizava-se na região da Mesopotâmia. Segundo pesquisas científicas atuais, ficou
provado que o clima na Mesopotâmia não é apropriado para o cultivo de macieiras. No
entanto, a Bíblia afirma que Adão e Eva comeram a maçã no Jardim do Éden. Este conflito
entre a Bíblia e a ciência, portanto, é evidente, porque não poderia haver maçãs no Jardim
do Éden.''
Um representante do Departamento de Pesquisa Científica escreveu uma carta àquela
senhora, solicitanto que ela indicasse em que parte da Bíblia estava escrito que Adão e
Eva comeram uma maçã. Depois de um certo tempo, a senhora enviou outra carta para
aquele Departamento, na qual ela dizia que não pôde encontrar a palavra "maçã" no relato
bíblico no livro de Gênesis. E, a seguir, explicou: "Eu estava convencida que a Bíblia
referia-se a uma maçã, porque minha professora na Escola Dominical assim havia dito."
Ela não recebeu o prêmio!
Essa idéia, tão comum, de que a fruta que Adão e Eva comeram no Jardim do Éden era
uma maçã provavelmente originou-se de uma famosa anedota, segundo a qual Adão teria
sido surpreendido por Deus no momento em que estava comendo a maçã. Assim, quando
Adão viu que Deus estava se aproximando, ele engoliu apressadamente o resto da maçã,
o qual ficou preso em sua garganta. Segundo a anedota, este é o motivo por que os homens
têm o "pomo de Adão".
O fato bíblico, contudo, é o seguinte: A Bíblia não menciona que tipo de fruta Adão e
Eva comeram.
Respondeu- lhes Jesus:"Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus."
(Mt. 22:29)
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Conflito bíblico-científico: Jesus afirmou que o sal pode perder o seu sabor. Como
seria isso possível se o sal é cloreto de sódio, substância que nunca deixa de ser
salgada?
Quando Jesus estava na terra, os romanos governavam sobre a nação judaica. Naquela
época, os impostos devidos ao governo romano podiam se pagos com sal. Grande parte
do sal utilizado naquela região era extraído do mar Morto. A fim de vingar-se dos
romanos, alguns judeus adicionavam areia e outras impurezas ao sal que seria utilizado
para pagar os impostos. Este sal, portanto, havia perdido o seu sabor, pois não tinha mais
qualquer utilidade e para nada mais prestava a menos que fosse purificado. A fim de
purificar aquele sal, os romanos o colocavam num grande tanque com água. Assim, o sal
se diluía na água, enquanto que as impurezas se depositavam no fundo do tanque. A
seguir, a água era retirada, de modo que as impurezas permaneciam no fundo do tanque.
Há outro modo pelo qual o sal poderia perder o seu sabor. O sal, extraído do mar Morto
por evaporação, contém 31% de cloreto de sódio, 13% de cloreto de cálcio e 48% de
cloreto de magnésio. Se este sal não for armazenado em reservatórios fechados, os
cloretos de cálcio e magnésio absorvem umidade da atmosfera e o sal torna-se amargo.
Uma vez que a grande maioria do sal extraído naquela região era colocado em montes
sobre o solo e ficava ao ar livre, esse sal facilmente se tornava amargo. Este sal amargo e
sem sabor era algo nocivo para o campo. Por essa razão, ele era jogado fora nas ruas,
onde seria pisado pelas pessoas.
Essa ilustração contém uma lição espiritual muito preciosa que devemos aprender. Os
cristãos devem ser o sal da terra; o sal, porém, perde o seu sabor quando contém impurezas
e água. Da mesma forma os cristãos perdem seu sabor e seu poder de atração quando eles
permitem impurezas e mundanismo em suas vidas.
Respondeu- lhes Jesus:"Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus."
(Mt. 22:29)

22

Morrendo De Lepra
John Davis
(Um missionário entre os índios, leproso durante dezesseis anos)

Não pense que sou infeliz. Meu pequeno quarto brilha com a glória de uma
Presença Invisível, e meu coração, com a permanente plenitude da alegria de
Deus. Muitas almas estão-se voltando para o Senhor em todas as partes de meu
campo de trabalho. E, naturalmente, eu aguardava com grande expectativa o dia
em que teria o privilégio de batizar mil pessoas por ano.
Eu havia dito - "Senhor, permite-me ser Teu servo, cheio do Teu Espírito, a Ti
entregando todos os meus pensamentos, toda minha energia e toda a minha
vida." E Ele me respondeu. Ao invés de permitir-me servi-lo como eu havia
planejado, Ele repentinamente afastou-me de meu trabalho para sempre.
Enquanto eu estava no hospital na Inglaterra e, especialmente, quando pela
primeira vez fiquei sabendo quão terrível e irreversível era a minha doença,
algumas vezes cheguei a pensar que o Senhor esquecera de mim e me
abandonara, pensei que Ele havia escondido de mim a Sua face. Mas não era
verdade. Quanto maior a aflição que eu tinha de suportar, mais fáceis as coisas
se tornavam, e agora me regozijo no meu Salvador a cada instante.
Você quer saber como estou agora? Recentemente perdi minha visão e minha
voz - não tenho mais pés nem tornozelos, não tenho mais braços. Meu coração,
contudo, está mais vivo do que nunca.
Não tenho mais quaisquer dúvidas e, se ainda possuísse a minha voz, eu haveria
de cantar o dia inteiro.
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Aguardando a Sua Vinda

Ardentemente desejo o Dia de Cristo. Considero a Sua ausência quase como
cruel -- Oh, quando nos encontraremos?
-- Samuel Rutherford

Nada mais resta àquele que é fiel senão, com a mente desperta, estar sempre
atento à Sua segunda vinda.
-- João Calvino

Diariamente espero pela vinda do Filho do homem.
-- George Whitefield

Ao despertar, eu ouço os pássaros cantando, cantando, cantando, e tenho
sempre a expectativa de ouvir o som da trombeta interromper o seu canto.
-- Andrew Bonar

Sua vinda será visível, corpórea, local; onde quer que abramos o Novo
Testamento, o encontramos sempre vibrando pelo calor e alegria dessa
manifestação do Senhor, quando O veremos assim como Ele é.
-- Sir Robertson Nicoll

Jamais repouso minha cabeça sobre o travesseiro sem pensar que, antes do
raiar da próxima manhã, talvez a última manhã possa ter surgido. Jamais inicio
meu trabalho pela manhã sem pensar que talvez Ele possa interromper meu
trabalho e começar o Seu.
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-- Campbell Morgan

Que eu seja sepultado em algum lugar silencioso, onde as folhas caem e os
pássaros brincam e onde as gotas de orvalho brilham nos raios de sol; e se
acaso tenha que ser escrito algo sobre mim, que seja o seguinte: "Aqui jaz o
corpo de um "João Ninguém", esperando pelo surgimento de seu Senhor e
Salvador, Jesus Cristo".
-- C. H. Spurgeon
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Realizações Inconscientes
Lionel B. Fletcher
" ...a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e
macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse
nalgum deles." (Atos 5:15)
As realizações inconscientes de nossas vidas são maiores do que podemos
calcular, e elas são reflexos de nosso veradeiro caráter. Pedro possuía uma
personalidade forte; no entanto, após as influências purificadoras dos anos de
treinamento e moldagem terem feito sua obra, ele tronou-se um poderoso
homem de Deus. A influência de Cristo o purificou, e as severas lições em
decorrência de sua própria queda o humilharam, então veio o batismo com o
Espírito Santo, que o inspirou.
A um homem que experimentou o toque vivo de Cristo e aprendeu uma grande
lição de humildade pode ser confiado poder espiritual. Tal pessoa é geralmente
dominada por um propósito consciente, que é sempre a marca de uma vida forte;
e, contudo, tal vida alcança mais através de suas realizações inconscientes do
que pelas, assim chamadas, "obras de sua vida".
Tomemos como exemplo David Brainerd, o qual trabalhou alguns anos para
converter os índios nas florestas americanas. Ele levou alguns homens e
mulheres ao conhecimento do amor de Cristo, todavia, inconscientemente, ele
espalhou pelo mundo uma paixão por uma vida plena de oração, e essa
influência é maior hoje do que no dia de sua morte (3 de outubro de 1747). Quem
pode precisar o número de convertidos ou quantas vidas santas resultaram de
sua influência inconsciente?
Pensemos somente nisso, e rapidamente podemos reconhecer que essa
verdade aplica-se a incontáveis homens como Wesley, Knox, Chalmers,
Spurgeon, Moody, Sylvester, Horne e outros.
Pedro estava conscientemente fazendo o bem, mas, à medida que ele passava
pelas ruas, ele inconscientemente salvava e curava. Pedro estava tão cheio da
presença interior de Deus que inconscientemente era o veículo de poder
gracioso.
Uma das coisas mais tristes e mais frustrantes na vida é descobrir que alguns
que conscientemente estão tentando fazer o bem estão, inconscientemente,
deixando atrás de si um efeito desagradável e incômodo sobre as vidas de
outros. Na verdade, isso é algo tão comum que em muitas instituições públicas
os que conscientemente fazem o bem são evitados e mal vistos.
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Eles estão conscientemente tentando salvar almas, no entanto, com muita
freqüência, inconscientemente, eles estão afastando almas de seu Mestre. Eles
são freqüentemente bem sucedidos em levar algumas pessoas a aceitar a
doutrina sobre Cristo e, provavelmente, a um conhecimento salvador de Cristo,
mas tudo isso é infelizmente coberto pelas sombras de uma obra perniciosa e
inconsciente realizada por sua própria sombra.
Houve uma época em que a sombra de Pedro não significava nada de bom. O
seu toque não curava ninguém. Ele era incapaz de ao menos curar a mãe de
sua própria esposa - mas, na época deste relato de Atos, Pedro estava curando
mesmo quando ele próprio não tinha conhecimento disso. Isso mostra um
maravilhoso poder e crescimento em sua vida.
Alguns anos antes desse acontecimento, seu irmão pescador não suspeitava
que um dia Pedro traria ambos, saúde corporal e espiritual, a vidas destruídas e
a almas feridas. Lá na Sala do Julgamento quando, com a face avermelhada e
com os olhos flamejantes, Pedro amaldiçoou e negou seu Mestre nenhum ser
humano teria imaginado que ele seria um poderoso evangelista ou que curaria
vidas arruinadas pela graça do Senhor, ou que seria como um leão cheio de
coragem. O desenvolvimento de um poder inimaginável vem juntamente com o
novo nascimento da alma. É um poderoso milagre quando um homem comum é
transformado em alguém extraordinário através do poder de Deus.
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Gotas de Orvalho (Jó 38:28)
De duas coisas a igreja necessita: mais morte e mais vida. Mais morte a
fim de viver; mais vida para poder morrer.
-- C. A. Fox

Nas ambições humanas, os homens constantemente mencionam: " Onde
há uma vontade certamente há um caminho!" Senhor, seja o nosso ditado
ainda mais excelente: " Onde a nossa vontade morreu, podemos
certamente encontrar o Teu caminho!"
-- E. L. Bevir

Oh, Senhor, o Teu desejo não é transformar o deserto. Mas sim guardar
os nossos passos Para que não nos desviemos do caminho onde os
Teus próprios pés antes trilharam.
-- Mrs. F. E. Bevan

Quando Deus lhe retira aquilo que Ele mesmo lhe concedeu, Ele sabe
exatamente como substituí-lo, seja através de outros meios Ou através de
Sua própria Pessoa.
-- Francois de la Mothe Fenelon

Talvez seja maior o poder da Divina Providência que guarda o cristão dia
a dia, ano após ano - orando, cheio de esperança, correndo, crendo
apesar das dificuldades - que o mantém como mártir vivo, do que aquele
poder que o mantém firme no momento de seu sacrifício como mártir.
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-- R. Cecil

A coroa de ferro dos sofrimentos antecede a coroa de ouro da glória.
-- F. B. Meyer

Sussurros que não podem ser expressos em palavras são
freqüentemente orações que não podem ser recusadas.
-- C. H. Spurgeon

Eu aprendi a amar as trevas do sofrimento; lá você pode contemplar o
brilho de Sua face.
-- Madame Guyon

Se o Senhor falhar comigo desta vez, terá sido a primeira.
-- George Muller
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A Esperança do Espírito
George Matheson

" Meu Espírito não lutará para sempre com o homem." (Gn. 6:3)
Não, não para sempre; haverá paz afinal. Não é possível existirem dois poderes
eternos; um deve conquistar e ser tudo em todos. Será a carne ou o Espírito? O
dilúvio responderá essa pergunta. Toda carne será destruída; toda carnalidade
será morta por afogamento; toda a concupiscência mundana submergirá nas
ondas, e o amor reinará supremo. Oh, gloriosa profecia - Tu redimes as trevas
do dilúvio! Tu já és a pomba sobre as águas, todavia Tu falas de um descanso
mais alto do que as montanhas de Ararate. Tu falas de uma época em que não
mais haverá mar nem paixões, nem pecado. Tu falas de verões sem
tempestades, de manhãs sem nuvens, de momentos sem temores. Tu és melhor
do que o arco sobre as águas, o qual era apenas uma promessa futura. O penhor
será resgatado quando a visão de Patmos tiver seu cumprimento: "O Reino deste
mundo tornou-se o reino de nosso Senhor e do Seu Cristo." (Ap. 11:15)
Espírito divino, por que razão estou em guerra contigo? Nada mais está em
guerra contigo. Vejamos as leis da natureza. Toda a natureza é Tua lei e guarda
a Tua lei; somente este meu coração recusa-se a dizer: "Seja feita a Tua
vontade". Eu próprio sou o milagre do universo: a violação da ordem da natureza.
Eu sou a única coisa na criação que luta contra Ti, que necessita ser reconciliado
contigo. Os homens dizem que crer em Ti é crer no que contradiz a razão; mas,
na verdade, é encontrar algo que destrói a contradição. Agora sou a contradição
à razão, o milagre na natureza, a única exceção no reino da lei universal. Espírito
de Cristo, Espírito do Pai celestial conquista minha vontade para que o milagre
possa ser anulado. Reconcilia meu coração com o Teu coração para que não
mais exista violação da lei. Une meu propósito ao Teu propósito para que possa
haver harmonia em todas as coisas e para que todas as coisas possam cooperar
para o meu bem. Faz-me conhecer, pela primeira vez, a alegria de não ser uma
anomalia no universo da vida nem uma interrupção da ordem da natureza. Todas
as coisas estarão sujeitas a Ti quando eu tiver cessado de, contra Ti, lutar.
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Um Tesouro de
Lady Powerscourt

Extraído de suas Cartas
O caminho de cada crente é simplesmente o mais benéfico e o melhor que o
Amor e a Sabedoria poderiam delinear, quando, reunidos em conselho, o
prepararam antes da fundação do mundo.
Cada dia que passa vejo mais e mais como a glória de Deus só é possível de
ser encontrada na simples obediência.
O amor torna o trabalho servil em algo divino. A questão não é o que eu devo
fazer, mas o que eu posso fazer.
Ele, de modo admirável, uniu tão intimamente a Sua glória com a nossa
felicidade que, enquanto nossa felicidade constitui a Sua glória, Sua glória
constitui nossa felicidade.
Meu Mestre é tão fiel quanto infalível. Não há qualquer outro livro que eu deva
manusear com tanto temor quanto o livro de Deus.
Há algo doce quando a mão que nos poda é uma mão que foi ferida.
Você observou os Seus passos, Sua brandura, quando trazia uma mensagem
dura?
Ele não permitiu você caminhar suavemente para baixo na correnteza do tempo,
porém, por meio de enormes ondas e fortes vagalhões, lançou você sobre Suas
promessas.
Nós só saberemos que Deus é nosso tudo em meio a todas as coisas quando
tivermos aprendido que Ele é suficiente quando nós nada possuímos.
"Com o sorriso em Tua face - qualquer coisa. Qualquer coisa, menos uma
expressão de desagrado em Tua face."
Nossas necesidades são insondáveis, mas nossa ajuda é infinita. Ninguém, a
não ser o próprio Deus, pode dizer toda a extensão daquilo que o nosso Deus
pode fazer.
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Lembremos que o maior elogio que Deus pode conceder-nos é aquecer a
fornalha ao máximo.
É uma doce experiência ler um livro, cujas páginas foram marcadas por Ele.
Vocês têm muito a pedir por mim, e como as minhas necessidades os
abençoariam se elas tão somente mantivessem vocês por mais alguns
momentos em comunhão com o Amigo dos pecadores.

De seus Poemas
Senhor! Que meu coração aquietado volte-se para
Ti, Em todas as horas em que meus pensamentos se agitam,
Não permitas que meu coração deseje fugir de Ti,
Nem pensar ou sentir as coisas que não Te agradam.
Em cada hora de dor e pesar,
Quando nada nesta terra este coração possa alegrar,
Quando suspiros irrompem e lágrimas venham a rolar,
Senhor, aquieta os suspiros, e as lágrimas vem secar.
Em cada momento de alegria nesta terra,
Sê Tu, querido Jesus, presente em mim.
Não permitas que qualquer pensamento de felicidade
Na terra se interponha e me aparte de Ti.
Até meu último pensamento no silêncio da noite,
Sê Tu, Senhor, ainda próximo;
E, antes que a luz do dia apareça
Em suaves sussurros, desperta meu ouvir.
Sempre que eu ler Tua sagrada Palavra,
Brilhe Tua glória em cada página,
Que eu possa dizer: "Este precioso Senhor
Em toda Sua plena salvação é meu."

E, quando diante de Teu trono me inclinar,
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Ouve daquele trono de graça a minha oração,
Que cada esperança do céu que eu sinta,
Seja aquecida com o pensamento de ali Te encontrar.
Assim, ensina-me, Senhor, a olhar para Ti,
Em cada momento em que meu pensamento se agitar,
Não me deixes jamais desejar ser,
Pensar, ou sentir aquilo que a Ti não agradar.
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Poemas com Poder
Ele não prevaleceu ... Gn. 32:25
Elizabeth Fischbacher
Era noite. O patriarca estava completamente só.
De repente, nessa apavorante solidão,
Aproxima-se um homem - inesperadamente - um desconhecido,
De suas intenções, nada se sabia.

Logo estavam os dois face a face,
Homem contra homem - num acirrado combate,
Nenhum dos combatentes cederia um milímetro,
Eles lutaram até que das estrelas se enfraqueceu a luz.

Foi o Estranho quem lho atacou,
Mas foi o próprio Estranho quem ficou tão firmemente preso.
Ele não tinha opção, senão admitir Sua deficiência,
Era como alguém que suplicava, alguém que por Sua liberdade implorava.

Mas Seu oponente não O deixaria partir,
Exceto nas condições que ele mesmo impusera:
Uma bênção desejava ele receber, e ele precisava saber
O nome daquele Estranho para atender Sua súplica e dar-lhe a libertação.

Duplamente contrariado o Estranho estava,
Por tal oponente feito do barro comum!
Seja qual fosse a Sua nobre causa,
Qual dos dois valentes perderia esse conflito?

Retém o julgamento, vê o patriarca retirar-se!
Ele está encurvado, não pode mais manter-se ereto!
Um homem quebrado, manco, quem o poderia admirar?
São esses os traços de vitória?

Observe bem o que ele diz: "Vi Deus face a face."
Aquele Estranho, poderia ser
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Que Ele, tão familiarizado com a desgraça,
Era Deus - o mais estranho de todos os estranhos-Ele?
Sim, o próprio Deus em Seu Filho revelado.
Seria o que vimos uma simples encenação,
Uma ilustração através da qual os mistérios celestiais
Poderiam ser desvendados para a terra?

O Filho de Deus, para satisfazer o desejo do Pai,
Tornando-se o Filho do homem, sobre a terra foi achado
Em ato e verdade um Homem, na verdade Escravo,
O Senhor da criação preso pela criação.

Tão verdadeiros foram os resultados de Sua vida
Unido ao homem, não foi um ato vazio
Quando o Filho do homem, preso ao homem num terrível combate,
Permitiu-se a Si mesmo ser vencido; este foi um fato.

Mas o homem, triunfante pelo mero poder humano,
Por aquele mesmo poder foi totalmente libertado.
O Filho de Deus sucumbiu, mas na hora de Sua tristeza
Do homem para Deus um príncipe, um Israel, conquistou.

Embora, uma vez estranho, não é mais estranho,
Embora sobre o homem não pudeste prevalecer,
Nós Te devemos, Senhor, adoração e louvor,
Bendito sejas, Filho de Deus! Bendito sejas Filho do Homem!
Bendito sejas!

Campo de Concentração Japonês Xangai, China, 17 de janeiro de 1944
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Instruções para um
Soldado de Cristo
Henry Vogel

1. Você tem uma única arma - a Palavra de Deus.
2. A Palavra de Deus não necessita de aliados.
3. Você deve confiar apenas na Palavra de Deus; não confie na sua própria
sabedoria nem na sabedoria de outras pessoas.

4. Não recorra a qualquer de seus próprios sentimentos de responsabilidade, mas
sempre a um texto definido e a um mandamento das Escrituras.

5. Pertença completamente Àquele que sempre pertence a você completamente.
6. Ele não partilha com ninguém Seu poder de comandar.
7. Nenhum castigo humano pode absolvê-lo do dever de falar e dar
reconhecimento a Deus.
8. Não esqueça que o mundo odeia a Palavra de Deus mais do que qualquer
outra coisa, e não há nenhuma outra coisa da qual o homem tanto necessite
quanto a Palavra de Deus.
9. A cada derrota esteja certo disto: O Deus que levantou de entre os mortos
Aquele que fora crucificado obteve Sua vitória na derrota.
10. Toda e qualquer batalha que possa estar à sua espera já foi vencida por Ele.
11. Você já tomou sua posição ao lado de Cristo, não se surpreenda, pois, se for
tratado como um pária.
12. Observe bem este fato: a posição do cristão neste mundo é com suas costas
contra a parede.
13. Não aja como se você fosse o único soldado de Jesus Cristo, mas obedeça às
Suas ordens, mesmo se ninguém mais, exceto você, lhas obedecer.
14. Nunca pense que Deus sempre necessita de um homem com qualidades como
as que você possui. É você quem precisa de Deus.
15. Quando estiver aguardando ordens do alto, não fique procurando respostas
dentro de si mesmo.
16. Não confunda os mandamentos de Deus com as propostas de paz que o
mundo oferece.
17. Há um grande futuro adiante de você - o futuro de Deus!
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Leite e Mel (Ct. 4:11)
"Agora Demos Todos Graças ao Nosso Deus"

Em uma conferência cristã, o irmão Lance Lambert, de Jerusalém, estava
falando da necessidade dos irmãos em Cristo conhecerem uns aos outros
profundamente. Ele fez referência a um conhecido hino luterano de tempos atrás:
"Agora Demos Todos Graças ao Nosso Deus" escrito por Martin Rinkart. Lance
Lambert contou qual foi sua primeira impressão acerca do autor daquele hino:
"Devia ser uma pessoa muito superficial, que parecia estar livre de todos os
problemas, porque em seu hino não havia menção de desespero, nem de trevas
ou tristeza - somente louvor e gratidão a Deus."
Um dia, Lance descobriu o motivo pelo qual Martin Rinkart foi compungido a
escrever tal hino. Rinkart vivera durante o século XVI ou XVII na época da praga.
Quando dois terços de sua congregação havia morrido de praga, os coveiros
negaram-se a enterrá-los porque a doença era muito contagiosa. Então Martin
Rinkart enterrou todos os mortos de sua congregação! Entre aqueles a quem ele
enterrou estavam sua própria esposa e filhos. Foi nessas circunstâncias que
Martin Rinkart escreveu o hino:"Agora Demos Todos Graças a Deus." A história
desse hino revelou um homem que tinha uma vida profunda com Deus.
Agora demos todos graças a Deus,
Com nossos corações, mãos e vozes, Àquele que fez coisas maravilhosas,
Em quem a terra se regozija.
Que desde nossa tenra infância
Tem abençoado nosso caminho
Com incontáveis dádivas de amor,
E ainda hoje é nosso.
Oh, possa este generoso Deus,
Estar junto a nós por toda nossa vida,
Alegrando nossos corações,
E concedendo-nos bendita paz que nos alegra,
E nos guardando em Sua graça,
Nos guie quando estamos perplexos,
Liberte-nos de nossas enfermidades
Neste mundo e no que há de vir.
Todo louvor e gratidão a Deus,
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Sejam dados, agora, ao Pai,
Ao Filho e Àquele que reina,
Com eles nos mais altos céus,
Ao único e eterno Deus,
A quem Terra e Céus adoram;
Pois assim era, é agora,
E o será para todo o sempre!
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"Lanço Desprezo em todo meu
Orgulho"

A vida e morte de nosso Senhor Jesus Cristo são uma constante
repreensão a toda forma de orgulho à qual estamos sujeitos:
Orgulho de nascimento e posição social: "Não é este o Filho do
carpinteiro?" (Mt. 13:35)
Orgulho da riqueza: "O Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça." (Lc.
9:58)
Orgulho da respeitabilidade: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" (Jo.
1:46)
Orgulho da aparência pessoal: "Não tinha aparência nem formosura." (Is.
53:2)
Orgulho da reputação:"Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de
publicanos e pecadores." (Mt. 11:19)
Orgulho da independência: "...e muitas outras, as quais lhe prestavam
assistência com os seus bens." (Lc. 8:3)
Orgulho da erudição: "Como sabe este letras, sem ter estudado?" (Jo. 7:15)
Orgulho da superioridade: "Pois, no meio de vós, eu sou como quem
serve."(Lc. 22:27)
Orgulho do sucesso: "Veio para o que era seu, e os seus não o receberam."
(Jo. 1:11). "Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele." (Jo. 7:5) "Era
desprezado e o mais rejeitado entre os homens."(Is. 53:3)
Orgulho da confiança-própria: "E desceu com eles para Nazaré; e era-lhes
submisso." (Lc.2:51)
Orgulho da habilidade: "Eu nada posso fazer de mim mesmo." (Jo. 5:30)
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Orgulho da vontade própria: "Porque não procuro a minha própria vontade, e
sim a daquele que me enviou." (Jo. 5:30)
Orgulho do intelecto: "Falo como o Pai me ensinou." (Jo. 8:28)
Orgulho do ressentimento: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que
fazem." (Lc. 23:34)
Orgulho da santidade: "Este recebe pecadores e come com eles." (Lc. 15:2)
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus
(Fp. 2:5)

40

Uma Nuvem de Testemunhas
(Hb. 12:1)
George Muller e a Bíblia
R. A. Torrey

Entrega Absoluta
Houve uma época na vida de George Muller de Bristol, cerca de quatro anos
após a sua conversão, para a qual ele sempre olhou e sobre a qual, por repetidas
vezes, referiu-se como sendo a época em que ele verdadeiramente entrou na
vida cristã.
Certa vez, ao compartilhar com os ministros e obreiros, por ocasião do seu
aniversário de noventa anos, George Muller falou da seguinte forma a respeito
de si mesmo: " ... Eu lembro da minha entrega absoluta ao Senhor. Fui convertido
em novembro de 1825, mas somente quatro anos mais tarde, em julho de 1829,
entreguei meu coração ao Senhor de forma absoluta. Somente então abandonei
o amor ao dinheiro, à paz, à posição, aos prazeres e aos compromissos
mundanos. Deus, Deus somente tornou-se a minha porção. Encontrei nele o
meu tudo. Não desejava nada mais e, pela graça de Deus, assim permaneço até
hoje. Isso me fez um homem feliz, um homem profundamente feliz e levou-me a
ocupar-me somente com as coisas de Deus. Amado irmão, eu lhe pergunto com
muito amor: Você já entregou seu coração a Deus de forma absoluta? Ou há
algo que você está retendo e não quer entregar a Deus? Anteriormente eu lia
um pouco as Escrituras, mas preferia outros livros; todavia, desde o dia em que
entreguei-me totalmente ao Senhor, a revelação que Ele fez de Si mesmo
tornou-se uma bênção incomparavelmente mais preciosa para mim. Posso
afirmar de coração que, "Deus é um Ser inifnitamente amoroso." Oh, não
fiquemos satisfeitos até que, do mais profundo de nossa alma, possamos dizer:,
"Deus é um Ser inifnitamente amoroso."
George Muller fala em sua revista acerca dessa mudança ocorrida em sua vida.
Há muitos anos atrás ele fora para uma cidade chamada Teignmouth a fim de
tratar sua saude física. Lá ele ouviu um pregador cuja mensagem ele jamais
esqueceu. Ele relata o significado dessa mensagem nas seguintes palavras:
"Embora eu não tenha gostado do que ele falou, eu vi nele uma seriedade e
solenidade diferente dos demais. Através do ministrar desse irmão, o Senhor
concedeu-me uma grande bênção e a Ele serei grato ao longo de toda a
eternidade. Deus começou a mostrar-me que unicamente a Sua Palavra deve
ser nosso padrão para o julgamento em coisas espirituais, que a Palavra de Deus
somente pode ser explicada pelo Espírito Santo e que, em nossos dias, assim
como nos tempos passados, Ele é o Mestre de Seu povo. Antes dessa ocasião
em minha vida, eu não havia, em minha experiência, entendido a função do
Espírito Santo. Anteriormente eu não havia enxergado que somente o Espírito
41

Santo pode ensinar-nos acerca de nossa condição natural, mostrar-nos nossa
necessidade de um Salvador, capacitar-nos a crer em Cristo, explicar-nos as
Escrituras, ajudar-nos a pregar, etc..."
"Foi a compreensão dessa verdade em especial que exerceu uma grande
influência em minha vida, pois o Senhor capacitou-me a experimentar sua
validade quando eu coloquei de lado comentários e quase todos os outros livros
e comecei simplesmente a ler e estudar a Palavra de Deus. Como resultado, na
primeira noite em que entrei em meu quarto, fechei a porta a fim de orar e meditar
nas Escrituras, eu aprendi mais em algumas poucas horas do que havia
aprendido durante um período de vários meses. A maior diferença, no entanto,
foi o poder real que experimentei em minha alma através disso."
"Além disso, aprouve ao Senhor fazer-me ver um padrão mais elevado de
dedicação do que o que eu havia visto anteriormente. Ele levou-me, numa
medida, a ver o que é minha glória neste mundo: ser desprezado, ser pobre e
pequeno com Cristo. Ao retornar para Londres, minha saúde física estava muito
melhor e, no que diz respeito a minha alma, a mudança fora tão grande que
parecia uma segunda conversão."

Estudar a Bíblia é Mais Importante do que Ler Livros
"Eu caíra na armadilha que muitos cristãos caem: preferir ler livros religiosos ao
invés da Bíblia. Na verdade, de acordo com as Escrituras, nós deveríamos
pensar da seguinte maneira: 'O próprio Deus dignou-se a tornar-se autor de um
livro, e eu sou ignorante acerca deste precioso livro que o Seu Espírito inspirou;
por causa disso, eu devo ler novamente este Livro dos livros mais
cuidadosamente, com mais oração, com muito mais meditação'. Mas essa não
foi minha atitude. É verdade que minha ignorância sobre a Palavra levou-me a
desejar estudá-la, todavia, por causa da minha dificuldade em entendê-la, nos
primeiros quatro anos de minha vida cristã, eu negligiencei na sua leitura. Assim
como muitos cristãos fazem, eu praticamente preferia ler as obras de homens
não inspirados ao invés de ler os oráculos do Deus vivo. Como conseqüência
disso, eu permaneci um bebê tanto no conhecimento quanto na graça. No
conhecimento, porque todo verdadeiro conhecimento deve ser obtido da Palavra
de Deus por meio de Seu Espírito. Como triste consequência, esta falta de
conhecimento me impediu de caminhar nos caminhos de Deus com firmeza e
constância. Pois é a verdade que nos liberta, livrando-nos do cativeiro dos
desejos da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. A Palavra
prova isto. Também a experiência dos santos e minha própria experiência
provam, de modo incontestável, a veracidade deste princípio, pois quando
aprouve ao Senhor, em agosto de 1829, ensinar-me a confiar nas Escrituras,
minha vida e meu caminhar tornaram-se muito diferentes".
"Se alguém me perguntasse como é possível ler as Escrituras de modo mais
proveitoso, eu responderia da seguinte maneira:

1. Acima de tudo, devemos ter a Palavra armazenada em nossa mente, de modo
que Deus apenas por meio do Espírito Santo possa ensinar-nos. Desta forma, é
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2.

de Deus que vamos esperar todas as bênçãos e vamos buscar a bênção de
Deus tanto antes quanto durante a leitura da Palavra.
Deveríamos compreender claramente que o Espírito Santo não é apenas o
melhor Mestre, mas também é suficiente. Nem sempre Ele nos ensina
imediatamente aquilo que desejamos saber. É possível, portanto, que algumas
vezes necessitemos suplicar-lhe várias vezes a fim de receber explicação para
algumas passagens; mas no final Ele certamente irá nos ensinar se nós
buscarmos luz com oração, com paciência e para a glória de Deus."

O Segredo da Bênção e da Alegria
Apenas mais uma palavra proferida por ocasião do seu aniversário de noventa
anos: Por sessenta e nove anos e dez meses George Muller fôra um homem
muito feliz. Isso ele atribuía a duas coisas: ele havia mantido uma boa
consciência, não seguindo deliberadamente um caminho que ele soubesse ser
contrário à vontade de Deus; isso não quer dizer que ele era perfeito; ele era
pobre, fraco e pecador. Em segundo lugar, ele atribuía sua felicidade ao seu
amor pelas Escrituras. Nos seus últimos anos, ele costumava ler toda a Bíblia
quatro vezes por ano, aplicando-a ao seu próprio coração e sobre ela meditando.
Ele amava a Palavra de Deus muito mais agora do que há sessenta e seis anos
atrás. Foi seu amor à Palavra, bem como o manter de uma boa consciência que
lhe proporcionaram todos aqueles anos de paz e alegria no Espírito Santo.
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Maçãs de Ouro
em
Salvas de Prata
(Pv. 25:11)
O Passaporte de um Crente para a Terra Prometida
INÍCIO:
Filiação original:
País Natural:

Adão (Rm. 5:12);
O mundo (Jo. 4:5);

MAIS TARDE:
Local de
em Cristo (Rm. 3:24);
Nascimento:
Data de nascimento: O momento em que confessou e creu
(Rm. 10:9);
Endereço:
No esconderijo do Altíssimo (Sl. 91:1);
Pai:
Irmãos e Irmãs:
Segurança:

O Deus vivo (Ex. 20:23; Jo. 17:6,11);
Todos os filhos de Deus (Hb. 2:10,14);
O Sumo Sacerdote (Hb. 8:1; 1Jo. 2:2,3);

Aparência:

Como contristados, mas sempre alegres
(Mt. 5:4; At. 6:15);
Brilhantes (At. 1:11);
Simples (Mt. 6:22);
Como os olhos da pomba (Ct. 5:12);
Furados na porta (Ex. 21:6);
Prontos para ouvir (Tg. 1:19);
Todos contados (Mt. 10:30);
Como o rebanho das cabras de Gileade
(Ct. 6:5);
Pequeno a seus próprios olhos, grande
aos olhos de Deus (1Sm. 17:28; Sl.
78:70);
Vestidos com a justiça de Cristo (Ap. 6:11;
7:14);

Olhos:

Ouvidos:
Cabelos:
Altura:

Vestimenta:

Alimento:

Obra:

A Palavra de Deus (1Pe. 2:2);
A verdade (Sl. 37:3);
"Os gigantes" (Nm. 14:9);
Oração e serviço em amor (Ef. 6:18; 1Te.
1:3);
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Idioma:

Cristo, que é "o Alfa e o Ômega" (Ap.
22:13);
Sendo transformados à imagem de Seu
Filho (Rm. 8:29);

Caráter:

Destino:
Direito de Entrada:
Propriedades
Pessoais:
Cântico no
Caminho:

Nova Jerusalém (Ap. 21:10);
O sangue de Jesus (Hb. 10:12, 14, 19);
Uma herança incorruptível (1Pe. 1:4,5);
Louvor ao Cordeiro que foi morto (Rm.
15:11, Ap. 5:12);
Um Cântico de Degraus (Sl. 120 - 134

VISTO
Para a Terra Prometida
Validade: Até a eternidade.
Entrada: Jornada única para a Nova Jerusalém.
Data de Emissão: O mesmo dia do nascimento do portador deste passaporte.
Duração da Estadia: Para todo o sempre ...…
Taxa do Visto: 10.000 talentos (Mt. 18:24);
Já foi pago por Jesus Cristo

Assinatura:

"Eu, Jeová, o disse."
(Is. 46:11)

"Porque eu, o Senhor, não mudo."
Testemunhas:

Jesus Cristo (Ap. 1:5)
Espírito Santo
(Rm. 8:16; 9:1)

Selo:
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(Ml. 3:6)

Livros Selecionados (I)
Um Guia para Livros Cristãos Clássicos

Dictionary of the Bible, William Smith (1813-1893)
The Progress of Doctrine in the New Testament, T. D. Bernard
Bible Characters, Alexander Whyte
Atlas of Historical Geography of the Holy Land, G. Adam Smith
The Greek Testaments, Dean Henry Alford
Gnomon of the New Testament, John Bengel
Notes on the Pentateuch, C. H. Mackintosh
The Treasury of David, C. H. Spurgeon
The Visions and Prophecies of Zechariah, David Baron
A Guide to the Gospels, W. G. Scroggie
The Life and Times of Jesus the Messiah, Alfred Edersheim
The Training of the Twelve, A. B. Bruce
Pictures and Parables, G. H. Lang
Christology of the Old Testament, E. W. Hengstenberg
The Life and Epistles of St. Paul, W. J. Conybeare and J. S. Howson
Romans, H. C. G. Moule
The Revelation of Jesus Christ, J. F. Walvoord
Commentary on the Revelation of John, G. E. Ladd
Lectures on the Apocalypse, R. Govett
The Great Prophecies...(4 volumes), G. H. Pember
Dictionary of the Bible, William Smith (1813-1893)






Quatro volumes com cerca de 900 páginas cada um.
Consiste de assuntos preparados por 60 dos mais proeminentes
eruditos bíblicos tais como: Dean Alford, Bishop Ellicott, F.W. Farrar,
J.B. Lightfoot, the Perownes, Samuel Tregelles, Canon Wordsworth,
Bishop Westcott, etc.
Possui, obviamente, limitações históricas e arqueológicas.
"Muitos artigos são inquestionavelmente superiores a artigos
similares contidos em dicionários modernos." -- Cyril J. Barber

The Progress of Doctrine in the New Testament, T. D. Bernard




"Uma das maiores obras deste século." -- A.T.Pierson
O último dos 28 planos de estudo da Bíblia sugeridos por W. Nee.
"É uma obra prima…" -- H.C.G. Moule
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"Nunca foi ministrada outra série de estudos tão valiosa como esta
sobre este maravilhoso assunto." -- Campbell Morgan

Bible Characters, Alexander Whyte



"Não há na língua inglesa, e provavelmente em nenhuma outra
língua, nada que se compare a esta obra." -- Wilbur Smith
"Eu quase diria que estes seis volumes escritos por Alexander Whyte
são os primeiros livros que qualquer um de nós deveria ter em suas
estantes. " -- Wilbur Smith

Atlas of Historical Geography of the Holy Land, G. Adam Smith


Este livro é o resultado de 20 anos de trabalho.

The Greek Testament, Dean Henry Alford




"Este livro é absolutamente indispensável para todo aquele que quer
estudar o texto original." -- C. H. Spurgeon
Fortemente recomendado por Watchman Nee.
Todos os críticos falam com respeito acerca de Dean Alford.

Gnomon of the New Testament, John Bengel






"Gnomon" significa "um guia, um indicador."
"Traz satisfação a todo erudito! Bengel consegue condensar mais
informações em uma linha do que pode-se extrair de várias páginas
de outros escritores" -- C. H. Spurgeon
"Ele frequentemente abre em apenas uma frase os segredos das
Escrituras." --Marvin Vincent
"...uma obra maravilhosa que contém um universo de informações
condensadas e visão espiritual. Será sempre um clássico." -- Philip
Schaff

Notes on the Pentateuch, C. H. Mackintosh



Livro favorito de D.L.Moody.
"Reflexões preciosas e edificantes prejudicadas por minúcias" -- C.
H. Spurgeon
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The Treasury of David, C. H. Spurgeon




"O Tesouro de Davi, escrito por Chales H. Spurgeon, é a obra mais
importante e de maior aplicabilidade de todos os tempos." -- Philip
Schaff
"É uma obra repleta do vigor deste famoso pregador e rica em
citações selecionadas de uma vasta gama de literatura" -- Wilbur
Smith

The Visions and Prophecies of Zechariah, David Baron




Escrito por um respeitado erudito cristão de origem hebraica.
Considerado universalmente como o comentário do livro de Zacarias.
O material contido em cerca de 570 páginas é o resultado de um
conhecimento profundo da língua e pensamento hebraicos, bem
como de uma profunda devoção ao Messias.

A Guide to the Gospels, W. G. Scroggie


"Assimilar as informações contidas em suas páginas equivale a
assistir a um curso de pós-graduação." -- Warren W. Wiersbe

The Life and Times of Jesus the Messiah, Alfred Edersheim




"Provavelmente em alguns aspectos este livro jamais será superado
....Esta obra deveria estar nas estantes de todo estudante da Bíblia
que está buscando um conhecimento real da vida de Cristo tal como
ela é apresentada nos Evangelhos." -- Wilbur Smith
"(Esta obra foi) um monumento de erudição, apresentada em uma
forma que possibilita uma leitura fácil e representa um universo de
informações sobre todo e qualquer tema relacionado a esse
assunto." -- Driver, um crítico de renome.

The Training of the Twelve, A. B. Bruce



"Uma das maiores obras do século XX" -- W.H. Griffith Thomas
"Não há outra obra sobre a vida do Senhor em relação ao treinamento
dos doze apóstolos tão importante quanto esta... Por que, durante
setenta anos, nenhum livro foi publicado sobre este assunto que
48

superasse ou, ao menos, se igualasse ao volume escrito por A.B.
Bruce?" -- Wilbur Smith

Pictures and Parables, G. H. Lang


"Eu recomendo com muito prazer este estudo impressionante escrito
por G.H. Lang" -- Wilbur Smith

Christology of the Old Testament, E. W. Hengstenberg





1.600 páginas, 680.000 palavras
Apresenta as profecias messiânicas contidas no Antigo Testamento
Apresenta Cristo como o centro da revelação do Antigo Testamento
Um clássico

The Life & Epistles of St. Paul, W. J. Conybeare & J. S. Howson




"Provavelmente sempre ocupará um lugar de indiscutível
proeminência. Em muitos aspectos este livro é, de fato, perfeito. Um
professor que domine seu conteúdo estará suficientemente equipado
para seu trabalho e não terá necessidade de qualquer outra ajuda!" - James Stalker
"Muito superior a qualquer outra obra sobre esse tema. É como uma
montanha nos Alpes, cujo pico se eleva acima dos demais, uma
maravilha entre as biografias bíblicas." -- C. H. Spurgeon

Romans, H.C.G. Moule


"Não há exagero algum em afirmar que a combinação de profunda
erudição e igualmente profunda espiritualidade encontrada neste
comentário não é superada por qualquer outro livro sobre a Epístola.
E se alguém tivesse recursos para comprar um único comentário
sobre Romanos, não há dúvida que este comentário deveria ser
obtido, não importa quão caro ele fosse!" -- Griffith Thomas

The Revelation of Jesus Christ, J.F. Walvoord


O autor especializou-se na área de escatologia bíblica, tendo
estudado esse tema por mais de 50 anos.
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"Um dos melhores, mais sensatos e mais comedidos entre os
comentários sobre esse assunto."
[ Início da Página | Conteúdos ]

Commentary on the Revelation of John, G. E. Ladd



"...um tratamento equilibrado, erudito e devocional sobre este livro
tão difícil das Escrituras." -- Harold Ockenga
"... Um comentário útil e sólido sobre o Apocalipse." -- Merril C.
Tenney

Lectures on the Apocalypse, R. Govett












"O Sr. Govett escreveu cem anos à frente de sua época, e chegará o
dia em que suas obras serão valorizadas como ouro refinado." -- C.
H. Spurgeon
"Essa obra de Robert Govett é um dos livros mais profundos que
conheço." -- Wilbur Smith
"Govett diz de forma conclusiva e concisa o que a maioria dos
comentaristas da Bíblia tentaram dizer." -- Wilbur Smith
"Na minha opinião, ele traz em sua interpretação um conhecimento
mais completo das Escrituras em relação ao último livro da Bíblia do
que qualquer outro escritor de sua geração." -- Wilbur Smith
"Em toda a minha vida eu não encontrei qualquer outro autor com um
conhecimento tão acurado acerca do que Deus falou e que tivesse
tamanha capacidade de explicar-se de modo tão simples e claro." - D. M. Panton
"Leitores capazes de obter ajuda através dos temas que ocuparam a
mente dos eruditos naturalmente se voltarão para obras tais como as
escritas por Alford, Delitzsch, Govett, William Kelly ou Westcott." - G.H. Lang
"Govett foi inquestionavelmente o melhor teólogo da teologia
sistemática." -- R.E.D. Clarke, Ph.D. Cambridge Univ. (Emeritus)

The Great Prophecies...(4 volumes), G. H. Pember





"...o valor desta obra torna-se maior para a presente geração na
medida em que se constitui numa exposição condensada de alguém
que conhece sua Bíblia." --D.M. Panton
"Ele foi preeminentemente um mestre de mestres, e um dos melhores
expoentes da escritura profética de sua época..." -- G. H. Lang
"Uma das mais váliosas exposições sobre profecia jamais publicada."
-- Prophetic News
50



"Este é um livro que evidencia a característica única e proeminente
da profecia bíblica como um tema inexaurível." -- United Presbyterian
Magazine
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Um pequeno extrato do livro desta Edicão...
Notas sobre o Livro de Rute
(Estas notas não foram editadas, nem haviam sido publicadas anteriormente)
-- T. Austin-Sparks
O livro de Rute, por ser abrangente e, ao mesmo tempo conciso, nos
descreve de modo muito peculiar o assunto que nos foi trazido no início
desta conferência: a fé. Essa fé passa pelaadversidade, avança para
o crescimento,firma-se e chega à vida. Isso é algo que se torna ainda mais
evidente se lemos esse livro de uma só vez do início ao fim.
Se eu tivesse que escolher uma porção específica do livro de Rute que
contenha em essência a mensagem do livro e a chave para a sua
interpretação, eu escolheria a última parte do versículo 4:5, "para suscitar o
nome do esposo falecido, sobre a herança dele." A esta porção eu ainda
acrescentaria Rute 4:15, a primeira frase:"Ele será restaurador da (tua)
vida." Creio que tudo neste livro circula em torno do ponto focal descrito por
aquela parte final de Rute 4:5 —"para suscitar o nome do esposo falecido,
sobre a herança dele."
É consenso entre todos que Rute é o nome original deste livro. Mas por que
Rute? Por que não Boaz? Em primeiro lugar, Boaz era um homem, além
disso ele era rico, religioso e respeitado. Um homem de uma personalidade
notável, um cidadão distinto e honrado. Não só isto, ao que parece Boaz era
o ator principal e responsável por grande parte de tudo o que ocorre nesta
história e, o mais significativo de tudo: Boaz era um israelita. Por que Rute,
afinal? Quem era Rute? Rute era uma viúva. Não há qualquer demérito
nisto, mas ela era também moabita e isto era algo bastante negativo e
desonroso. Nós veremos que Rute era uma estrangeira, não era da terra de
Israel - por que razão, então, o livro recebeu o nome de Rute? Veremos que
a resposta a esta pergunta é, em primeiro lugar, a mensagem deste livro.
Mais do que isto, resume a mensagem de toda a Bíblia.
Todo o plano da redenção, em todos os seus princípios e glórias, está
contido neste pequeno livro. Em dez minutos é possível ler-se todo o livro
de Rute. Nenhum outro livro da Bíblia é tão abrangente quanto Rute no que
se refere aos princípios do caminho e redenção propostos por Deus. Este
livro precisa sair da obscuridade. Espero que hoje possamos contribuir para
isso. Eu mencionei que o grande plano de redenção encontra-se, em
princípio, neste livro. Oh, irmãos, quanta ajuda há neste livro para a vida do
povo de Deus. Tenho que admitir que, embora eu tenha lido este livro muitas
vezes e já o conheça há muitos anos, um novo vislumbre veio ao meu
coração à medida que, nas minhas leituras matinais, durante minha
passagem pela região oeste dos Estados Unidos, eu meditava sobre este
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livro. Eu senti que o Senhor estava falando comigo a respeito desta
conferência.
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Um pequeno extrato do Artigo ......
NOTAS SOBRE O EVANGELHO DE JOÃO
NARA SOARES PEREIRA
claudius@portoweb.com.br
Ao estudarmos o evangelho de João penetramos em uma esfera diferente da dos
outros evangelhos os quais são muito mais relacionados com a cronologia temporal
humana e os aspectos da vida terrena do Senhor Jesus. Em João nós penetramos em
uma esfera de coisas espirituais, onde a geografia não tem um papel fundamental, e
o tempo cessa de ser um fator dominante. É a ordem espiritual da história que é
exposta diante de nossos olhos, e essa ordem é o casamento em Caná da Galiléia,
Nicodemos em Jerusalém e a mulher Samaritana no poço de Sicar.
Há duas verdades principais permeando o evangelho de João:
1) A primeira é a manifestação do Filho de Deus, a pessoa do próprio Cristo. Todo
evangelho está afinado com essa ênfase principal e isso estabelece o seu próprio
objeto. Assim, tudo está relacionado com a pessoa de Cristo: Eu sou o pão, Eu sou
a ressurreição, Eu sou a vida.
2) A segunda verdade que permeia este evangelho é a união com Cristo: Mas, a
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus...(Jo
1:12). Deste modo, a natureza desse relacionamento é manifestada revelando que
esta é uma união de vida que tem como base o nascer do alto.
O homem busca a Deus andando as cegas, nas trevas para ver se de alguma maneira
apalpando O pode achar e assim descobrir as respostas para as questões: Quem é
Deus? O que Ele sente? O que será para mim? E o Verbo é quem o declarou, quem
disse os secretos de Seu ser íntimo e, ainda mais, permitiu que esses secretos se
revelassem por meio de Suas palavras e Vida.
Em João 1:18 temos as palavras: Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito que
está no seio do Pai, é quem O revelou. Este versículo conclui o prólogo dado pelo
evangelista ao livro de João. Ele é uma introdução a tudo o que se segue. Aqui se
tocam as três notas fundamentais: vida, luz e amor, que em diferentes combinações,
vibram por todos os escritos do apóstolo João. Podemos ver em João 1 a 12 a vida e
a luz dos homens, e do capítulo 13 ao 21 o amor até o fim. Ao combinar estas três
palavras, o Senhor Jesus quer dizer que na comunhão espiritual com Ele nós
devemos ter estas três coisas em igual medida, em equilíbrio. O que nós precisamos
é vida equilibrada com luz e também amor em igual proporção, e Ele é a fonte de
onde brotam esses três princípios espirituais. Ele é a porção que se dá a nós
comunicando-nos vida, luz e amor. Assim, o que nós necessitamos é mais do Senhor
Jesus. Esta é uma afirmação que vai à raiz de todas as coisas. Alguém pode dizer:
Eu quero mais luz. Não, o que ele necessita é mais do Senhor. Outro diz: Eu quero
mais amor. Não, ela precisa é mais do Senhor. Não são coisas, é Ele próprio que
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nós necessitamos e esse é o testemunho que nos é confiado através deste
evangelho.
.O PROPÓSITO DO EVANGELHO
O propósito do evangelho de João nos é dado através dos versículos 20:30-31 que
também podem ser considerados como versículos-chave de todo o livro ao nos
revelar a intenção do coração do evangelista: Na verdade fez Jesus diante dos
discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém,
foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que,
crendo, tenhais vida em seu nome.
Nós notamos aqui que João, guiado pelo Espírito Santo, fez uma seleção do
abundante material que tinha à sua disposição (Jo 21:25) com um propósito em
mente: 1) Criar uma convicção específica (para que creais) e 2) produzir uma
experiência específica (para que tenhais vida em seu nome). Deste modo, conforme
João, a revelação de Cristo é apropriada pela fé e desenvolvida através da
experiência. João não quer apenas prover novas informações sobre Cristo, mas seu
objetivo é conduzir seus leitores a uma posição de fé viva no Senhor e uma
experiência de nova vida nele. Jesus é apresentado como o Cristo, o Messias das
promessas do Antigo Testamento e como o Filho do Deus vivo, de maneira a criar
fé no coração dos homens e a levá-los a tomar uma posição e a experiementar a
plenitude da vida eterna. Isso não é feito por argumento ou por filosofia ou até
mesmo por teologia, mas é concretizado através da manifestação de uma vida, a vida
de Cristo.
O PLANO DO EVANGELHO
A estrutura do livro revela como o tema é desenvolvido. O objetivo de João é revelar
de maneira mais objetiva possível o desenvolvimento paralelo da fé e incredulidade
através da presença histórica de Cristo. O desejo de cumprir este propósito é o que
orienta o evangelista na seleção, no arranjo e no tratamento do seu material.
O desenvolvimento da fé em Cristo e da incredulidade é descrito através de três
idéias principais: revelação, rejeição e recepção. Primeiro há uma revelação divina,
e então é mostrado que essa revelação deve provocar uma ou outra reação no coração
dos homens: rejeição ou recepção. Todo o livro é estruturado em torno desses
pontos: a revelação de Cristo e a reação dos homens em relação a ela. Essa reação
nunca é neutra, mas sempre resulta na recepção ou rejeição do Senhor.
A introdução ou prólogo mostra como essas três idéias são apresentadas no livro:
João 1:1-5 corresponde a revelação; os versículos 6-11 revelam rejeição e os
versículos 13-21 estão ligados a recepção. Desta maneira o prólogo resume todo o
evangelho.
João descreve paralelamente os efeitos da auto-revelação do Senhor no que diz
respeito a fé e incredulidade. À medida que o Senhor se revela aos homens pode-se
ver tanto uma crescente fé por parte de seus seguidores como um antagonismo, cada
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vez mais declarado, da parte de seus inimigos. O antagonismo culmina com a
cruxificação e a fé com a ressurreição.
Para obter o restante
claudius@portoweb.com.br.
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Um pequeno extrato do Artigo ......
Notas sobre o Livro de Hebreus
Jairo dos Santos
jjsantos@portoweb.com.br
Hebreus 1:1- 4 - Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras,
aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor
da glória e a expressão exata do seu Ser, sustentando todas as cousas pela palavra
do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da
Majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais
excelente nome do que eles.
Conforme nos mostra o texto de Hebreus acima, Deus nos falou outrora muitas vezes
de muitas maneiras, mas, nestes últimos dias, Ele tem nos falado pelo Filho. E nosso
desejo é escutar o que Ele tem a nos falar através do Filho.
A Bíblia usa diferentes ilustrações para descrever um cristão, e o trigo é uma delas.
O trigo, quando está maduro, ao invés de ficar ereto inclina-se. Isso descreve uma
das características do cristão maduro: a humildade. Há ainda outro fato interessante
relacionado com o trigo maduro: ele desprende-se do chão. Ao contrário de uma
erva daninha, que é difícil de arrancar do solo, o trigo maduro é fácil de arrancar.
Esse desprendimento do trigo maduro do solo nos descreve o caráter celestial do
cristão.
Nós temos ouvido a respeito do reino dos céus e, à medida que nós escutamos essas
mensagens, perguntamos a nós mesmos: qual é o tipo de cristão que vai desfrutar
desse reino dos céus? Qual o caráter do cristão que estará no reino dos céus? Esse
cristão terá de possuir um caráter igual ao do reino dos céus, terá que ser um cristão
celestial.
A pergunta que nos ocorre é a seguinte: será que existe algum livro do Novo
Testamento que nos fale como ter um caráter celestial? Será que existe algum livro
no Novo Testamento que pode nos falar qual é o segredo da maturidade espiritual?
Nós acreditamos que sim, e cremos que esse livro é a carta aos Hebreus.
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O objetivo do presente artigo não é oferecer um estudo detalhado, versículo por
versículo, da carta aos Hebreus, mas uma visão panorâmica que consiste em duas
partes principais:
I - a quem a carta foi dirigida, o propósito da carta e divisões da carta.
II - o tema da carta aos Hebreus - que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como
Sumo Sacerdote, que ministra no santuário celestial; a pessoa e obra de Cristo como é possível aplicar essa revelação da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como
nosso Sumo Sacerdote na nossa vida espiritual.
Parte I - Os Leitores, o Propósito e as Divisões da carta
Os Hebreus
Por que é importante saber quem eram os hebreus, para quem a carta foi escrita? É
porque a conversão de um hebreu não era a mesma coisa que a de um gentio. E
compreender essa diferença permite-nos entender melhor o propósito da carta. Um
gentio não tinha um conhecimento do Deus verdadeiro, ele vinha das trevas para a
luz. Mas os hebreus já conheciam o Deus verdadeiro.
Quem eram os hebreus? Eles eram os descendentes de Abraão, o qual foi, na
verdade, o primeiro hebreu, o primeiro que recebeu revelação de Deus. Foi Abraão
que por fé e obediência à essa revelação deixou aquela cidade onde morava - cheia
de ídolos - e foi para uma terra que Deus haveria de mostrar-lhe. Por causa da fé de
Abraão, Deus prometeu que ele haveria de tornar-se uma grande nação, a nação dos
hebreus.
Deus cumpriu a promessa que Ele fez a Abraão. A família de Abraão tornou-se uma
grande nação, e essa nação foi escrava no Egito por 430 anos. Mas Deus lembrou
deles e amou aquela nação, libertou-os da escravidão e redimiu aquele povo. Deus
revelou a Si mesmo para aqueles hebreus, Ele revelou Seu caráter para aqueles
hebreus. Deus revelou a Sua lei, revelou Seu tabernáculo, e revelou para os
descendentes de Abraão o caminho pelo qual um homem pecador pode tornar-se
qualificado para ter comunhão com o Deus vivo.
Essa revelação que Deus lhes deu tinha como principais características a lei, o
tabernáculo e o sacerdócio. E isso, de acordo com a carta aos Hebreus, chama-se a
primeira aliança.
Essa revelação que eles haviam recebido no princípio era divina, celestial, era real;
todavia, com o passar do tempo, gradativamente essa revelação tornou-se um
sistema religioso chamado judaismo. O povo de Israel desceu a um nível espiritual
tão baixo que eles não reconheceram seu Messias quando Ele veio a esta Terra.
Quando o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, aqueles que deveriam tê-lo reconhecido
não o reconheceram; mas isso não é tudo, pois eles o rejeitaram e, ainda pior, eles
mataram o autor da glória em uma cruz vergonhosa. Mas nós sabemos que, graças a
Deus, o Senhor não permaneceu na morte, o Senhor foi elevado às alturas e, a partir
de então, inaugurou-se uma nova época do tratamento de Deus com os homens.
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Anteriormente, na época dessa primeira aliança, Deus tratou com a humanidade por
meio do povo hebreu, mas, depois da primeira vinda do Senhor, Deus iria tratar com
a humanidade por meio da igreja. E a igreja, como nós sabemos, é constituída tanto
de hebreus como de gentios, ou melhor, na igreja não há hebreus nem gentios, a
igreja é Cristo em todos.
Quando o Senhor estabeleceu a Sua igreja, Ele enviou Seus apóstolos; da mesma
forma Ele enviou os Seus mensageiros para os hebreus. Em Atos 21:20, nos é dito
que havia dezenas de milhares de hebreus convertidos, está escrito que todos eles
eram zelosos da lei. O que aconteceu bem no princípio é que não havia uma distinção
clara entre judaismo e cristianismo; o cristianismo era visto como uma seita do
judaismo. Por isso aqueles irmãos que haviam se convertido ao Senhor, ao Messias,
estavam numa fase de transição. Eles confessaram o Messias como seu Senhor, eles
amavam ao Senhor Jesus Cristo, mas, ao mesmo tempo, eles iam ao templo, eles
consideravam aqueles sacrifícios que eram oferecidos; lá eles tinham a expectativa
de que, de alguma forma, toda a nação de Israel viria a se converter ao Messias. E,
embora aquele sistema - o judaismo - já não fosse mais aquilo que Deus havia
revelado no início, já fosse um sistema religioso, não fosse mais aquela religião
celestial que Deus tinha revelado para eles, ainda havia aqueles elementos
verdadeiros. Afinal foi Deus quem havia dado a lei para o povo de Israel; foi o
próprio Deus quem deu o modelo do Santuário, foi Deus quem lhes estabeleceu o
sacrifício. Então aqueles cristãos hebreus tinham a esperança de que a nação fosse
se converter.
No entamto, aconteceu exatamente o contrário, ao invés da nação se converter ao
Senhor, os judeus passaram a perseguir os cristãos. E, para esses cristãos do primeiro
século, de origem hebraica, converter-se ao Senhor Jesus Cristo significava perder
as suas propriedades, ser considerado como um traidor da nação, significava perder
os privilégios do templo, ficar excluído da primeira aliança.
Quando a carta aos Hebreus foi escrita, provavelmente já havia se passado 40 anos
desde que seu Messias tinha subido para o céu. Eles estavam já há 40 anos
esperando, 40 anos esperando pelo retorno do Senhor, 40 anos esperando que o reino
fosse restaurado para Israel, mas ao invés do reino ser restaurado, cada vez mais a
nação de Israel se distanciava do Senhor. E nós sabemos que não muito distante da
época que esta carta foi escrita foi destruído tudo aquilo que representava o
Judaismo. O templo foi destruído, a cidade de Jerusalém foi invadida, não sobrou
nada em relação ao Judaismo, somente o cristianismo ficou. Aqueles irmãos de
origem hebraica estavam exteriormente sofrendo por amor a Cristo.
Para obter o restante
jjsantos@portoweb.com.br.
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Um pequeno extrato do Artigo ...
Um Estudo das Epístolas de João
M. E.
1. Objetivo
O presente trabalho visa apresentar um resumo de estudo realizado sobre as
Epístolas de João, com o fim de auxiliar outros que possuam o desejo de
conhecer algo sobre estes importantes livros do Novo Testamento.
2. A autoria das epístolas
Era costume na antigüidade o correspondente iniciar sua carta anunciando sua
identidade. Isto ocorre em todas as epístolas do Novo Testamento, com exceção
da Epístola aos Hebreus e da Primeira Epístola de João. Embora na Segunda e
Terceira Epístolas o autor se apresente como “o presbítero”, ainda assim não
informa seu nome.
Apesar do anonimato das assim chamadas Três Epístolas de João, evidências
externas a estas cartas favorecem a atribuição de sua autoria ao apóstolo João,
particularmente no caso da Primeira Epístola.
2.1. Evidências externas
 As três epístolas se encontram nos manuscritos gregos mais antigos e nas
mais antigas versões, a Siríaca (publicada cedo no quinto século) e a Latina,
com exceção da Segunda e Terceira Epístolas que não estão na Velha
Siríaca. Não foi até a versão filoxeniana de 508 AD que estas duas epístolas
foram incluídas no Novo Testamento Siríaco.
 Todas as três epístolas estão incluídas na lista de Atanásio dos vinte e sete
livros do Novo Testamento, emitida pelos Concílios de Hippo (393 AD) e
Cartago (397 AD).
 Inácio, bispo de Antioquia (martirizado cerca de 110 AD) traz possíveis alusões
à Primeira Epístola.
 Clemente de Roma, o Didaquê e a Epístola a Diogneto apresentam expressões
da linguagem joanina, possíveis alusões às epístolas, contudo sem qualquer
citação formal ou exata.
 Policarpo de Esmirna em sua carta aos filipenses (cerca de 115-125 AD) cita I
Jo 4:2,3 e 2:24, porém sem atribuí-los a João.
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 Papias de Hierápolis “utilizou testemunhos extraídos da mais antiga epístola
de João”, cerca de 150 AD (História Eclesiástica, Eusébio de Cesaréia, iii.
39.17).
 Irineu de Lião (cerca de 130-200 AD) em sua obra Adversus Hæreses (iii.
16.18) faz citação de passagens de I e II Jo, atribuindo-as a João, o “discípulo
do Senhor” e autor do quarto evangelho.
 Clemente de Alexandria, contemporâneo de Irineu, emprega a expressão “a
epístola maior” (o que implica em pelo menos uma menor), que atribui ao
“apóstolo João”. Cita versos de I Jo em duas de suas obras. Segundo Eusébio,
menciona “a segunda epístola de João”.
 Tertuliano de Cartago (morto cerca de 220 AD) citou I Jo perto de cinqüenta
vezes.
 Orígenes de Alexandria (morto cerca de 255 AD) também se apoiou muito na
Primeira Epístola, atribuindo-a a João. Segundo Eusébio, ele sabia que II e III
Jo não eram conhecidas universalmente como “genuínas”.
 O Cânon de Muratori, provavelmente compilado entre 170 e 215 AD, descreve
como João viera a escrever seu evangelho, mencionando também “suas
epístolas”, e noutro lugar, “duas” epístolas.
 Cipriano, bispo de Cartago, em meados do século terceiro, cita versos de I Jo.
 Eusébio de Cesaréia (cerca de 325 AD) coloca a Primeira Epístola entre os
“livros aceitos”, e a Segunda e Terceira entre os “livros contestados” (História
Eclesiástica iii. 25.2,3). Acrescenta que a incerteza quanto às duas últimas é
se pertencem ao evangelista ou a outro de mesmo nome. Afirma que ele
próprio tem convicção de que foram escritas pelo apóstolo João.
 Jerônimo (morto em 420 AD) disse que as duas epístolas mais curtas eram
atribuídas a João, o presbítero.
 Na Idade Média II e III Jo parecem ter sido aceitas como obras de João, o
apóstolo.
 Erasmo retornou à teoria mencionada por Jerônimo.
2.2. Autoria comum do Evangelho e da Primeira Epístola
Se for possível mostrar que alguma ou todas as epístolas foram escritas pelo
autor do Quarto Evangelho, então os argumentos em prol da autoria do
Evangelho serão igualmente aplicáveis às Epístolas. As semelhanças de matéria
e assunto, estilo e vocabulário no Evangelho e na Primeira Epístola fornecem
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evidências muito fortes em favor da identidade de autoria, não enfraquecidas
substancialmente pelas peculiaridades de cada um, nem pelas diferenças de
ênfase no trato de temas comuns. Estas se explicam pelo propósito subjacente
a cada escrito e pelo lapso de tempo que por isso mesmo se pode admitir entre
eles.
2.3. Relação entre a Segunda e Terceira Epístolas e destas com a Primeira
O autor de II e III Jo é o mesmo:
 mesma situação subjacente de missionários itinerantes;
 mesma extensão, padrão, estilo, linguagem e conclusão.
O autor de II e III Jo é o mesmo de I Jo:
 semelhanças notáveis;
 diferenças triviais.
2.4. O autor como testemunha ocular
I Jo 1:1-3; 4:14 Nós: a interpretação tradicional é que refere-se aos apóstolos.
Outra possibilidade é que seja editorial ou epistolar.
Há alguns que contestam dizendo que o nós se refere à comunidade cristã, à
igreja.
2.5. A autoridade consciente do autor
Não há nada tentativo nem apologético acerca do que ele escreve. Suas
afirmações e ordens demonstram autoridade dogmática. Escreve mandamentos
de Deus (I Jo 3:23,24), de Cristo (II Jo 5) e dele mesmo (II Jo 10,11), porém não
distingue entre eles, esperando que todos sejam obedecidos.
2.6. O título de “presbítero” (II Jo 1 e III Jo 1)
Segundo Eusébio (História Eclesiástica iii. 23.6), João, o apóstolo, dirigiu igrejas
na Ásia. Sendo o último apóstolo sobrevivente, um patriarca na idade e bem
conhecido nestas igrejas, pôde utilizar-se do título de presbítero com
propriedade.
Está se tornando comum a argumentação da existência de mais de um João,
porém não há prova independente da existência de um segundo João, o
presbítero, contraposto a João, o apóstolo.
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Um pequeno extrato do Artigo ......

Carmen Lucia Maioli M. Campos
cmcampos@ufla.br
Introdução:
Há uma grande probabilidade do cristianismo ter chegado a Éfeso através de Áquila e
Priscila. Nesta mesma ocasião Paulo fez ali uma breve parada, durante a sua segunda
viagem missionária. Em sua terceira viagem, o apóstolo permaneceu na cidade por
quase três anos durante os quais o evangelho se espalhou por toda a província romana
da Ásia. A cidade de Éfeso era um grande e renomado centro comercial, político e
religioso, estando ali um dos maiores mitos do paganismo, a estátua da deusa Diana e
seu respectivo templo. Na ausência de Paulo, Timóteo liderou aquela igreja por algum
tempo, e mais tarde ainda, o apóstolo João passou ali os seus últimos anos de vida.
A carta aos Efésios foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma, mais ou
menos no ano 61 DC. O apóstolo Paulo, apesar de preso e fisicamente restrito,
espiritualmente estava livre para meditar, ensinar, bem como para escrever. Durante
um período de dois anos de reclusão, o apóstolo escreveu as importantíssimas cartas
aos Colossenses, aos Efésios, a Filemon, e possivelmente aos Filipenses. Com respeito a
essa carta aos Efésios, existem as seguintes expressões reconhecidas na história da
igreja: "A rainha das epístolas de Paulo"; "O santo dos santos dos ensinamentos de
Paulo" e ainda, "A epístola melhor e mais sublime de Deus". Só depois de vários anos de
serviço na obra missionária, após ter passado por muitas lutas e dificuldades, ter sido
apedrejado, estado muitas vezes sem comida e sem seus companheiros, depois de
várias perseguições, tendo o apóstolo passado a viver cada vez mais na presença de
Cristo, foi que essa epístola foi escrita. Essa carta portanto, é como se fosse o ápice ,
uma descrição inspirada desse viver em Cristo.
Quanto à veracidade da autoria de Paulo existem muitos comentários a respeito. Mas
Moule faz uma declaração no seu livro digna de ser considerada: "O livro de Efésios leva
consigo a marca, o caráter da mente maravilhosa de Paulo. Ninguém a não ser o
apóstolo Paulo poderia ter sido o seu autor, o seu escritor". Também há uma outra
polêmica quanto ao destino da carta. Mas dentre as cartas de Paulo, com base em vários
comentários, somente esta parece ter sido escrita a várias e não apenas para uma só
igreja. Nesse aspecto ela é semelhante ao livro do Apocalipse, que foi endereçado a
Éfeso e a mais seis igrejas da Ásia. Novamente Moule faz o seguinte comentário sobre
esse livro: "A mensagem que foi enviada da prisão romana, sendo essencialmente do
céu dos céus, tem sido lida por todos aqueles que conhecem o que ela diz de Cristo, da
Igreja, da graça, da santidade, da glória, e é endereçada a nós por Paulo, e autenticada
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a nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios é realmente uma carta de família vinda do
Pai celestial para todos os Seus filhos em toda parte".
Há também uma semelhança entre o livro de Atos e a carta aos Efésios. Por exemplo:
no livro de Atos nós podemos ver o Senhor ressurreto, trabalhando e ensinando através
de Seu corpo, a Igreja. Já na carta aos Efésios, vemos novamente o Senhor Jesus como
cabeça da Igreja, porém aqui, a ênfase é com respeito ao ensinamento de Cristo na
Igreja. No livro de Atos vemos o fato, ou seja, a realidade de que a Igreja é realmente
corpo de Cristo, Ele mesmo trabalhando e ensinando aqui na terra, da mesma forma
quando Ele esteve aqui durante Sua encarnação. Então vemos no livro de Atos que o
Senhor ressurreto tomou sobre Si um outro corpo, e que através dele continuou a
trabalhar e a ensinar. A carta aos Efésios nos fornece a interpretação e a doutrina deste
fato, e é um pouco desse ensinamento maravilhoso que iremos meditar e penetrar
nessa verdade tremenda da nossa vida cristã. Essa epístola nos fala da vida
escondida com Cristo e do viver em Cristo. Como toda a Palavra de Deus, ela é
inesgotável em toda a sua essência, ensino e beleza. Que o Senhor tenha misericórdia e
nos conduza neste estudo da porção da Sua Palavra.
ESBOÇO DA EPÍSTOLA DE EFÉSIOS FEITO POR RUTH PAXSON
Conteúdo da Epístola
A Igreja Corpo de Cristo
Seu chamamento celestial
Sua conduta na terra
Seu conflito com Satanás

Cristo
Igreja

Riqueza-O cristão em Cristo
Andar-Cristo no cristão
Guerra-Cristo versus Satanás
Cristão versus forças satânicas
A idéia chave da Epístola
A plenitude da Igreja
A plenitude de Cristo
O pensamento-chave da Epístola

Em Cristo

Essa carta se divide naturalmente em duas seções bem perceptíveis:
1) seção doutrinal (os três primeiros capítulos)-que está relacionada com os grandes
fatos da redenção que Deus estabeleceu para nós em Cristo. Aquilo que Deus já fez
e está fazendo. São fatos reais.
2) Seção prática (os três últimos capítulos)-que se refere à conduta e ao zelo do cristão
à luz desta redenção. Nos desafiam a fazer alguma coisa em decorrência do que Deus
já fez e ainda está fazendo.
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Apesar das duas seções estarem bem relacionadas, a ênfase em cada uma delas é
diferente. É claro que percebemos um pouco de prática na primeira parte, como
também doutrina na segunda, mas a ênfase em cada uma delas é bem distinta.
Podemos ainda subdividir a segunda seção em duas partes: (1) capítulo 4:1 a 6:9, a qual
trata com o nosso viver neste mundo; (2) capítulo 6:10 a 24, que trata do nosso conflito
com Satanás.
Então temos assim:
1) Nossa posição em Cristo ( 1:1 a 3:21 ) - Sentados (2:6)
2) Nossa vida no mundo ( 4:1 a 6:9 ) - Andando (4:1)
3) Nossa atitude diante do inimigo (6:10 a 24 ) - Firmes (6:11)
Para

obter

o

restante

desse

artigo,

cmmcampos@prefeitura.ufla.br e cmcampos@ufla.br
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Um pequeno extrato do Artigo ......
Visão Panorâmica do Evangelho de João
Cláudio Calovi Pereira
Julho de 1999
1) PROPÓSITO DO LIVRO:
O autor do evangelho declara seu propósito em Jo 20:30,31:
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos
neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho
de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Nesse trecho, nós temos o seguinte: a) Jesus realizou muitos sinais que não estão
registrados no evangelho de João; b) aqueles que João registrou foram por ele
selecionados com um propósito definido.
Desse modo, notamos que todo o evangelho possui uma unidade baseada num objeto
definido: a pessoa do Senhor. Nele, uma nova revelação é dada ao mundo, e nessa
revelação, um novo poder é oferecido a cada ser humano. Sendo colocada no final do
livro, a declaração parece sugerir uma leitura de todo o texto primeiro, para que o próprio
leitor possa então percebê-la como verdadeira.
Estes, porém, foram registrados para... (aqui temos a finalidade pela qual estes sinais
foram selecionados e descritos por João): 1) Conduzir-nos à fé pessoal no Jesus histórico
como “o Cristo” (ou o Messias, para os Judeus) e como o Filho de Deus (para os gentios);
2) através da fé, conduzir-nos a ter vida em seu nome. Eis o objetivo duplo deste
evangelho: fé que resulta em vida.
Vejamos algumas expressões básicas destes versículos-chave do evangelho de João
(20:30,31), que caracterizam o livro todo:
A) Sinais: a palavra grega neste caso é “semeion”, traduzida em português como “sinal”.
É diferente da palavra “dinamis”, cuja tradução é “milagre”. A palavra “sinal” (semeion)
nos fala de um poder ou significado que está por trás de um evento extraordinário, sendo
mais importante que ele. Embora “sinal” apareça em outros livros do NT, João usa
somente esta palavra (e nunca “milagre”). Desse modo, os milagres em João não são
apenas manifestações sobrenaturais de poder, mas a expressão material de verdades
espirituais. O milagre descrito é a demonstração do poder apresentado no ensino.
Desse modo, em cada sinal veremos a revelação de um aspecto da pessoa do Senhor.
Vejamos os sinais no evangelho de João:
* Jo 2:1-11: água transformada em vinho: Jesus efetua instantaneamente uma
transformação que leva meses para se realizar. Ele revela que não está limitado ao curso
natural das coisas. Esse sinal nos fala de transformação: nossa vida velha (água insípida,
incolor) é transformada ao recebermos a Sua vida (vinho), que é fonte de alegria, assim
como inextinguível (as seis talhas de pedra).
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* Jo 4:46-54: a cura do filho do oficial do rei: ao curar um menino que estava a 30 km de
distância, Jesus revela-se o Senhor sobre o espaço, pois seu poder não conhece limites
de distância.
* Jo 5:1-9: a cura do paralítico no tanque de Betesda: quanto mais longa (38 anos) é uma
enfermidade, mais difícil é curá-la. Mas Jesus mostra ser Senhor sobre o tempoe todas
as suas consequências ao curar este homem. Ainda que muitos anos de trevas nos tenham
paralizado completamente, Ele é poderoso para nos restaurar o vigor e a força.
* Jo 6:1-14: os cinco mil alimentados com 5 pães e dois peixes. Aqui o Senhor se revela
como o Senhor da quantidade, capaz de suprir tudo o que nos é necessário. Ele é o que
veio para dar vida abundante.
* Jo 6:16-21: Jesus anda sobre o mar tempestuoso: O Senhor revela-se como Senhor
sobre todas as leis naturais deste mundo.
* Jo 9:1-12: a cura do cego de nascença: Jesus revela-se como o Senhor sobre as
desgraças da condição humana. Nós somos cegos de nascença, e no máximo podemos
tornar-nos religiosos. Mas Ele vem abrir-nos os olhos para que possamos ve-lo e adorálo. Ele é o Senhor que concede visão espiritual.
* Jo 11:1-46: a ressurreição de Lázaro: Jesus revela-se como o Senhor sobre a morte.
B) Crer: Eis outra palavra importante no evangelho de João. Este verbo aparece 98 vezes
em João, comparado com 11 vezes em Mateus, 15 vezes em Marcos e 9 vezes em Lucas.
A ênfase na fé surge no primeiro capítulo e é encontrada em todas as partes do livro,
culminando na lição dada a Tomé (20:29). Não se trata de uma concordância intelectual,
ou de acharmos que o argumento do autor é correto, mas de aceitar as implicações da
revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus, que implica em uma entrega pessoal à Ele,
para que se possa experimentar as realidades espirituais nele contidas (“vida”).
Para obter o restante
claudio.calovi@gmail.com

desse

artigo,
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Um pequeno extrato do Artigo ......
Débora e Baraque
Billy G. P. Alves
Segunda Parte da mensagem intitulada
BATALHA ESPIRITUAL: VISLUMBRE NO LIVRO DE JUÍZES
ministrada na Conferência à Maturidade 04-08 de Janeiro de 1999 ,
Belo Horizonte - MG

"Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o
ensino, para a repreensão, para a correção, para a
educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja
perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra."
2Tm. 3:16,17
"Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino
foi escrito, a fim de que, pela paciência, e pela
consolação das Escrituras, tenhamos esperança."
Rm.15:4
Pai, queremos nos colocar mais uma vez diante do Senhor e da Tua Palavra, ó
Deus. Nós confessamos que não há dignidade em nós para nos levantamos
diante de Ti, mas louvamo-te pelo sangue precioso do Teu Filho, que nos deu
acesso à Tua presença de forma que nós podemos, como diz a Tua Palavra, ter
ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos diante do Senhor. É
mediante esse sangue precioso que entramos na Tua presença, Senhor, e
desejamos meditar na Tua Palavra. Que o Teu Espírito ministre aos nossos
corações, ó Deus. No precioso nome de Jesus oramos. Amém.
Tem sido uma alegria em meu coração ver que o Senhor tem se revelado
maravilhosamente a nós aqui nesses dias e eu fico muito encantado, porque é a
Palavra de Deus. Eu li esses dois versos de maneira muito propositada;
principalmente porque dói bastante meu coração quando eu tenho tido contato
com alguns irmãos que têm atualmente desprezado a Palavra do Senhor, no que
se refere ao Antigo Testamento.
Talvez isso seja surpresa para alguns de nós. Mas há alguns movimentos,
algumas tendências que afirmam que o Antigo Testamento já não tem mais valor.
Que agora a Igreja é apenas o Novo Testamento. E alguns estão chegando mais
longe em dizer que apenas as cartas de Paulo nos servem. Nós não precisamos
falar que grande tolice é isso, pois a Palavra do Senhor é maravilhosa e, como
está escrito, ela é digna de toda a nossa aceitação. Isso é algo tão maravilhoso
para nós!
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E quando Paulo escreveu que toda Escritura é inspirada por Deus, isso incluía
principalmente o Antigo Testamento. Tudo é útil para o nosso ensino e correção
e, principalmente, para que todos nós sejamos perfeitos diante do Senhor e
possamos realmente praticar aquela boa obra que agrada o coração do nosso
Pai.
Quando lemos no livro de Romanos, diz que "tudo o que outrora foi escrito, para
o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das
Escrituras, tenhamos esperança". Tudo que foi escrito antes, irmãos, foi para
você e para mim. Com toda tranqüilidade nós podemos pegar a palavra do
Senhor e dizer: foi feito para mim, o Senhor deixou para mim e para você, para
que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso
é algo muito tremendo pra nós!
Quão maravilhoso é vermos essa história da união com Cristo ali no livro de
Rute! Como nosso coração é tocado ao vermos que não tínhamos nenhuma
condição diante do Senhor, mas Ele, pela sua graça nos alcançou. Isso traz uma
grande esperança ao nosso coração.
Quando estamos então meditando no livro de Juízes ¡V eu não sei a sua
impressão desse livro, não sei quantos de vocês que vieram aqui, tiveram a
oportunidade, antes de chegar, de ler o livro.
Como o irmão Christian disse, quando Austin Sparks lia o livro ele queria como
que depois tomar um banho. A experiência dele era essa, mas a minha - de fato
não me envergonho de dizer isso - é ver a minha própria situação nesse livro,
irmãos.
Mas pela misericórdia do Senhor, como diz aqui em Romanos, tudo foi escrito
para mim; foi escrito para cada um de nós; para que pela paciência e pela
consolação das escrituras, tenhamos esperança.
Quando eu leio o livro de Juízes, tenho muita esperança quanto a mim mesmo
diante do Senhor, porque é um livro que vai mostrar a nossa fraqueza, mas
também vai mostrar o caminho da libertação. É um livro que nos mostra grandes
fracassos do povo de Deus, mas também nos mostra a grande misericórdia do
Senhor. Dessa maneira nós podemos ter esperança.
É mais ou menos como aquele verso que a Palavra do Senhor registrou com
relação aos discípulos de Jesus quando diz assim a Palavra, que o Senhor Jesus
tendo amado os seus, os amou até ao fim. O Senhor foi até o fim com eles, o
Senhor vai até o fim conosco. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é
Fiel para completá-la. Não sei quanto tempo vai levar, mas o Senhor vai
completar. Não sei quantos fracassos nós vamos ter, mas um dia, finalmente,
essa obra estará completa. Um dia finalmente nós seremos aqueles que
agradarão o coração do Pai, porque Ele verá em nós a imagem do Seu Filho.
Isso é algo muito maravilhoso!. Isso traz esperança para nós.
Quando eu leio o livro de Juízes, e nesses dias o que estive meditando neste
livro - e principalmente aquela parte que é da minha responsabilidade estar aqui
69

compartilhando com os irmãos, com relação a Débora e Baraque - o meu
coração se enche de esperança. E eu desejo nesta manhã que você também se
encha de esperança. Talvez você não esteja na mesma situação que a minha,
ou não tenha a mesma experiência, mas eu gostaria que assim como eu tenho
esperança vendo o que o Senhor faz, vendo a situação nesse livro, que também
você tenha esperança, quanto à obra de Deus na sua vida, quanto à obra do
Senhor em relação ao Seu povo, quanto ao testemunho do Senhor e do Seu
propósito e quanto àquilo que o Senhor fará com os Seus inimigos. Que o nosso
coração possa, irmãos, de fato se encher de esperança!
Nós não estamos aqui ¡V eu tenho certeza disso ¡V para simplesmente escutar
algumas curiosidades bíblicas, ou alguns ensinamentos maravilhosos. Nem para
simplesmente nos deleitar com a Palavra do Senhor, apenas gostando dela, mas
sem nenhum desejo de receber essa Palavra. Eu tenho certeza de que cada um
de nós está aqui pela graça do Senhor - e é a sua misericórdia ter nos trazido
aqui nesses dias juntos - para realmente termos o propósito diante do Senhor de
ver aquilo que Ele quer fazer conosco, de nos animar mais uma vez juntos, de
nos fortalecer, de nos edificar mutuamente, de termos comunhão uns com os
outros e dizer: ¡¥anima-te!¡¦. Isso a Palavra do Senhor pode fazer conosco, e eu
creio que é isso que o Senhor quer fazer.
Vamos meditar em algumas coisas nos capítulos 4 e 5 de Juízes. Ontem, o irmão
Romeu compartilhou, dando-nos um pano de fundo para este livro, mostrandonos alguns aspectos gerais neste livro. E como o irmão disse, o que vamos tentar
fazer é extrair alguns princípios espirituais para a nossa situação específica hoje,
vendo o que ocorreu com Débora e Baraque em relação ao opressor do povo de
Deus. Vamos ver alguma coisa disso nas nossas vidas, alguns princípios
espirituais com relação à batalha espiritual.
Os capítulos 4 e 5 de Juízes mostram duas coisas importantes: Em primeiro lugar
eles vão nos mostrar a situação daqueles que foram convocados para batalha e
vai nos dizer como foi essa batalha, como ela sucedeu, como foi que o povo teve
a vitória. Essa é a primeira parte; é o capítulo 4. E no capítulo 5, nós temos o
cântico de Débora. E nesse cântico profético, vai ser-nos mostrado como cada
um se comportou durante esse período da batalha. Qual foi a atitude de cada
pessoa, qual foi a atitude de cada tribo. Essa segunda parte vai olhar para trás
e ver o que aconteceu. Vai ficar registrado o que estava acontecendo durante
aquele tempo em que a batalha estava sendo travada, qual foi a atitude de cada
um.
E então nesse cântico, há um louvor para algumas pessoas - elas são lembradas
com louvor ¡V mas, infelizmente outras pessoas são lembradas não com louvor.
E até mesmo algumas, uma delas pelo menos, Meroz é lembrada e amaldiçoada
pela atitude que teve durante o período de batalha.
Irmãos, isso é muito instrutivo para nós! Um dia nós estaremos diante do nosso
Senhor, um dia nós estaremos face a face com o Senhor. E a Palavra do Senhor
nos diz que estaremos diante do Seu tribunal, diante da Sua cadeira de
julgamento. Nesse dia também será dito aquilo que nós fizemos durante esse
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tempo de batalha aqui, durante a nossa peregrinação, qual foi o nosso proceder
nesse tempo presente; será lembrado naquele dia.
Nesse cântico de Débora, nessa segunda parte, vemos uma figura - eu entendo
como uma figura muito clara - do que vai acontecer naquele dia. Alguns serão
elogiados como naquela parábola dos talentos, "Ó, servo bom e fiel, foste fiel no
pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor". Mas há uma
situação ali também de um servo, "Ó servo mal e negligente". Esse cântico é um
cântico profético, e nos fala disso. Eu gostaria então, de nessa linha, compartilhar
algumas coisas com os irmãos.
"Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau
perante o Senhor, depois de falecer Eúde. Entregou-os o
Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em
Hazor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual
então habitava em Harosete-Hagoim. Clamaram os filhos
de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha novecentos
carros de ferro, e por vinte anos oprimia duramente os
filhos de Israel."
Jz. 4:1-3
Nós temos aqui o terceiro opressor do povo de Deus no livro de Juízes.
Poderíamos até chama-lo como o terceiro cativeiro dentro da própria nação. E é
muito significativa essa questão de ser o terceiro. Eu creio que o Espírito Santo,
em cada detalhe, cada pessoa que Ele usou, com o nome delas no lugar em que
as colocou aqui, em que ficou registrado, quer nos dar uma instrução. Aqui nós
vemos esse rei novamente: Jabim. Se você vir no livro de Josué, ele aparece no
capítulo onze. E a Palavra diz que Josué havia desbaratado, havia exterminado
esse rei. Já tinha vencido a esse Jabim há cento e poucos anos antes. Mas eis
que, agora, aqui, depois de cento e poucos anos, ele surge novamente no meio
do povo de Deus e se torna o mais duro dos opressores.
O Espírito do Senhor deixou registrada aqui essa figura, que Jabim tinha o seu
general, o seu comandante e que com novecentos carros de ferro oprimia
duramente os filhos de Israel.
Irmãos, há aqui um princípio na nossa vida cristã, e na vida do povo de Deus de
um modo geral, que nunca podemos esquecer: Ter vencido determinados
inimigos um dia, não significa que nunca mais precisamos nos preocupar com
eles, que nunca mais eles vão surgir nas nossas vidas. Nunca pense que por ter
vencido, por exemplo, um pecado na tua vida, que aquele pecado agora nunca
mais vai voltar a te perturbar. Isso é um engano, e a Palavra do Senhor vai nos
mostrar isso. E essa figura é muito clara, aqui há novamente um renascer deste
reino de Jabim.
Foi improvisado um mapa aqui apenas para os irmãos se localizarem. Podemos
ver aqui ao norte, Hazor, a cidade de Jabim, onde ele surgiu novamente, e onde
fez o seu quartel general; era ali que ele estava. Ele estava na tribo de Naftali.
Isso é bastante interessante.
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Naftali significa lutador, talvez vencedor; mas Jabim vai surgir exatamente nessa
tribo do lutador. Às vezes nós estamos tão desapercebidos achando que está
tudo bem. ¡¥Isso nunca mais vai acontecer comigo, acabou, é passado, nunca
mais eu vou ficar oprimido por essas coisas...¡¦. Mas, irmãos, quando não há
vigilância, tudo pode surgir novamente. Deve haver vigilância, deve haver um
fortalecimento no Senhor. Não basta termos o nome de lutadores, de
vencedores. Deve haver vigilância novamente. E porque Naftali não vigiou
depois de cem anos, surge novamente este mesmo rei.
Jabim era um título, não era propriamente um nome, e esse título significa sábio,
sabedoria, entendimento, discernimento. E aquilo que é contrário a Deus, nós
entendemos, é a sabedoria deste mundo, o entendimento deste mundo, que é
contrário ao Senhor e à Sua verdade. E ele está oprimindo duramente o povo de
Deus. Irmãos, a sabedoria deste mundo, o entendimento deste mundo pode nos
oprimir duramente.
Ele estava na cidade de Hazor, que significa fortaleza. Olha, como é tão
ilustrativo, tão significativo. Ontem o nosso irmão falou das fortalezas que são
destruídas.
Jabim era rei não só de Hazor, mas é dito que ele era o rei de Canaã. É
novamente um avivamento de Canaã. O significado de Canaã é terra baixa; e
nos lembra então das coisas terrenas. Irmãos, se não tivermos vigilância na
nossa vida, na vida do povo de Deus, as coisas terrenas vão nos oprimir, vão
nos tornar cativos novamente. E Canaã lembra de todo aquele comércio, lembra
das coisas aqui debaixo, do entendimento, da sabedoria desse mundo, tudo que
é contrário ao Senhor.
E o reino de Jabim foi levantado ali no meio da tribo que tinha o nome de lutador.
Isso é um aviso para todos nós. Qualquer um está sujeito a essa situação,
qualquer um pode ser tomado, se não vigiar. Quando há um enfraquecimento
nas nossas vidas diante do Senhor, temos então as portas abertas para surgir
novamente aqueles opressores antigos. As fraquezas que antes foram vencidas
no poder do Senhor, surgem novamente e as portas são abertas, os nossos
inimigos vêm e nos oprimem duramente. Qualquer um de nós pode estar nessa
situação se não houver uma vigilância.
Para obter o restante
billy.pinheiro@icloud.com

desse

artigo,
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Um pequeno extrato do Artigo ......
Sansão
Jairo dos Santos
jjsantos@portoweb.com.br
Quarta parte da mensagem entitulada
BATALHA ESPIRITUAL: VISLUMBRE NO LIVRO DE JUÍZES
proferida na
Conferência à Maturidade de 04-08 de Janeiro de 1999,
Belo Horizonte
Juízes 13: 1-5 - Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mau perante o Senhor,
este os entregou nas mãos dos filisteus por quarenta anos. Havia um homem de Zorá, da
linhagem de Dã, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, e não tinha filhos. Apareceu
o Anjo do Senhor a esta mulher, e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivestes filho,
porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, ou
bebida forte, nem comas coisa imunda; porque eis que tu conceberás e darás à luz um
filho sobre cuja cabeça não passará navalha; porquanto o menino será nazireu
consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe: e ele começará a livrar a Israel do poder
dos filisteus.
Nestas primeiras sessões da manhã, nós temos estudado alguns personagens do livro de
Juízes. Hoje vamos ver juntos Sansão; aquele juiz que possuía longos cabelos. Eu acredito
que todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão é aquele homem que tinha uma
força impressionante, ele matou um leão, ele destruiu um exército; todavia ele não teve
forças para resistir aos apelos de uma Dalila. Eu acredito que até uma criança saberia nos
contar
a
história
de
Sansão.

O Chamamento de Sansão
Será que nós entendemos o significado da vida de Sansão? Sansão teve um chamamento
muito sublime, como Samuel, como João Batista, mas o final da sua vida foi tão diferente
do final da vida de Samuel, ou mesmo do final da vida de João Batista. Nós sabemos que
Samuel foi aquele profeta usado por Deus para aquele período de transição, quando o
povo de Israel ia passar da teocracia para a monarquia. Como resultado do ministério de
Samuel, veio o reino, veio um rei. Da mesma forma João Batista. Naquele período tão
importante, ele foi o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o resultado do
ministério de João Batista, veio o nosso Rei, veio o nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando olhamos o final do ministério de Sansão, não dá para negar que ficamos um
pouco desapontados. Ele morre cego no meio dos seus inimigos. Sansão havia sido
levantado para ser um juiz de Deus, mas nós vamos ver que lá no final de sua vida, o povo
de Deus continuava tão cativo quanto no início de sua vida. Então quando olhamos para
este ponto da vida de Sansão, nós poderíamos nos perguntar: "Por que Deus coloca a
história de Sansão na Bíblia? Por que a história dele é contada com tantos detalhes, tão
elaborada"?
Na história da vida de Sansão existe um princípio espiritual, o Senhor quer nos ensinar
através da vida de Sansão. Este princípio é o encargo que eu tenho para compartilhar com
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os irmãos. É o princípio daimportância da vida de consagração a Deus como a fonte do
poder espiritual no conflito com o inimigo.
A história de Sansão é contada nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes. Se lermos com
cuidado essa porção das Escrituras, veremos que o Espírito do Senhor deixou uma espécie
de estrutura ali. No capítulo 13, é narrado o anúncio do nascimento de Sansão, o
chamamento dele para ser um nazireu de Deus, o ministério dele para trazer libertação ao
povo de Israel, e o início do ministério dele, quando diz que o Espírito do Senhor começou
a movê-lo. Neste capítulo eu acredito que podemos ver esse princípio da consagração
como algo fundamental para o serviço espiritual.
Depois nós temos os capítulos 14, 15 e 16. Nesses capítulos acredito que o Espírito do
Senhor dá uma ajuda para dividirmos esses capítulos.
Jz. 15:20 - Julgou a Israel, nos dias dos filisteus, vinte anos.
Jz. 16: 31 - … Julgou ele a Israel vinte anos.
Vemos nesses dois textos expressões semelhantes, ou seja, que Sansão julgou a Israel por
vinte anos.
Se lermos os capítulos 14 até 15:20, vamos perceber que certas coisas são enfatizadas ali.
Eu resumiria numa só palavra: força. E quando lemos o capítulo 16, podemos resumi-lo
também numa só palavra:fraqueza.
Nos capítulos 14 e 15, há uma série de eventos nos quais a força de Sansão é mostrada. É
fácil guardarmos essa estrutura se considerarmos três pares de eventos:
I - Sansão mata um leão/ Sansão mata 30 filisteus
II - Sansão queima os cereais dos filisteus, as vinhas das olivais / fere os
filisteus com grande carnificina;
III - Sansão arrebenta aquelas cordas que o estavam amarrando / Sansão
mata mil filisteus com uma queixada de jumentos.
Nesses capítulos, nessa porção da história da vida de Sansão, nós descobrimos onde está o
segredo da força daquele que é consagrado a Deus.
Finalmente, a última porção, o capítulo 16, podemos resumir também em três eventos:
I - Sansão vai numa cidade dos filisteus, vê uma prostituta e fica com ela;
depois ele sai da cidade
II - Sansão conhece Dalila e, por três vezes, Dalila tenta descobrir qual o
segredo da força de Sansão. Finalmente ela o trai e o entrega aos filisteus.
III - A morte de Sansão.
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Eu acredito que nesse capítulo nós podemos ver as trágicas conseqüências quando um
servo do Senhor negligencia esse princípio da consagração espiritual, a separação para
Deus.
Leiamos Juízes 13: 4 e 5 a fim de vermos esse princípio da consagração como o caminho
para o poder espiritual. O nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo. Esse anjo foi
até a mãe de Sansão, que era estéril e lhe diz:
Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda.
Porque eis que conceberás e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha,
porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus...
A palavra nazireu é a palavra que dá significado a toda a vida de Sansão; ela é como uma
chave para entendermos a vida de Sansão. Sansão era nazireu. No livro de Números
capítulo 6 está escrito o que era um nazireu. Nazireu era uma pessoa que havia feito um
voto de ser separado para Deus de modo especial. Podia ser homem ou mulher, aquela
pessoa tinha que ser consagrada para o Senhor e, durante o tempo de nazireado, durante
o tempo daquele voto, essa pessoa deveria obedecer a algumas regras, às leis do
nazireado. Essas leis encontram-se basicamente em Números 6: 1 a 8. Lá vai dizer que o
nazireu é alguém separado para Deus, é alguém consagrado para Deus e, por causa disso,
ele deveria abster-se do vinho e da bebida forte, bem como do fruto da videira e de outras
coisas relacionadas com vinho, uva e videira.
Em segundo lugar, sobre a cabeça do nazireu não deveria passar navalha. Ele deveria
deixar seus cabelos crescerem livremente.
Em terceiro lugar, o nazireu não deveria tocar o corpo de um morto, ele não deveria tocar
o corpo de cadáveres.
Se lembrarmos da história do povo de Israel, veremos que já havia uma classe de pessoas
consagradas para Deus. Essa era a classe dos sacerdotes. A tribo dos levitas era
consagrada para Deus, para o serviço no tabernáculo. Os filhos de Arão eram consagrados
a Deus para exercer o sacerdócio. Por que, então, surge a necessidade ou surge essa lei
segundo a qual alguém que por livre e espontânea vontade decide consagrar-se ao Senhor
e se submete a essas regras? Para entendermos isso, precisamos entender um pouco do
contexto do livro de Juízes na época em que Sansão nasceu.
A época em que Sansão nasceu era a época do sacerdócio do sacerdote Eli; e naquela
época o sacerdócio estava completamente arruinado. O que era um sacerdote? Um
sacerdote era alguém escolhido por Deus, que deveria ministrar ao Senhor, que deveria
representar os homens diante de Deus e representar Deus diante dos homens. Mas aqueles
sacerdotes na época do sacerdote Eli haviam perdido completamente o motivo pelo qual
eles haviam sido chamados. Ao invés de servir ao Senhor e a Sua casa, eles serviam a si
mesmos. Ao invés de lembrar do Senhor Jesus Cristo, eles chamavam atenção para si
mesmos. A função do sacerdote era uma só: lembrar da pessoa e da obra do Senhor Jesus
Cristo. Toda vez que um sacerdote levava um cordeirinho para o altar, e o oferecia como
sacrifício, ele estava apontando, indicando para aquele sacrifício perfeito que o nosso
Senhor Jesus um dia iria realizar na cruz do Calvário. Toda vez que um israelita, criança
ou adulto, via um sacerdote levando um cordeirinho, ele sabia que aquele cordeirinho
inocente estava sendo vítima como expiação para os pecados. Da mesma forma o
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minstério do sacerdote.Toda vez que os israelitas vissem aquele sacerdote ministrando no
Santo dos Santos, eles deveriam ter em mente que um dia viria o verdadeiro Sumo
sacerdote; um dia viria o verdadeiro sacerdote que entraria nos céus na presença do
Senhor e faria intersessão pelos nossos pecados e iria de uma vez por todas selar aquela
união entre nós pecadores e o Deus santo.
Então, o sacerdote e o sacrifício deveriam lembrar o Senhor, eles deveriam apontar
somente para o nosso Senhor Jesus Cristo, nada mais.
É impressionante como nos oito primeiros capítulos de Levítico aparece um sacrifício
após o outro; depois disso, nos capítulos posteriores, surge então um sacerdote. Os
sacerdotes deveriam indicar, deveiram apontar para o Senhor Jesus. Todavia, na época do
sacerdócio de Eli, a qual coincide com o nascimento de Sansão, nós vemos que os
sacerdotes haviam perdido as suas características, eles preservavam a forma externa, mas
a realidade não estava mais ali. Então, nessas circunstâncias, quem é que Deus vai
levantar para relembrar ao povo de Israel essa verdade tão importante da consagração?Um
nazireu.
Sansão era um nazireu. Quando analisamos o porquê o povo de Israel caiu no cativeiro
em que se encontrava naquela época, por que desde o início do livro de Juízes eles andam
naquele ciclo de pecado, apostasia, arrependimento, por que eles caíram na opressão dos
inimigos? É porque, da mesma forma que os sacerdotes, o povo de Israel havia esquecido
o seu chamamento. Eles haviam esquecido que haviam sido chamados para serem
separados para Deus. Eles haviam esquecido que haviam sido chamados para serem
consagrados a Deus. Todo o fracasso do povo de Israel era o resultado de uma só
coisa: Eles haviam esquecido da sua consagração. Eles haviam esquecido que eram uma
nação de sacerdotes. Eles deveriam ser separados das demais nações para testemunhar
para essas nações sobre o poder de Deus. E por causa desse esquecimento eles caíram em
cativeiro, eles caíram sob a opressão do inimigo. Quando o Senhor Deus quis relembrar
a nação de Israel que eles precisavam viver aquela vida de consagração ao Senhor, o
Senhor levantou um nazireu: Sansão - o juiz dos longos cabelos.
O voto de nazireado de Sansão era um pouco diferente do voto de um nazireu comum.
Um nazireu normal era nazireu apenas durante um período de tempo determinado. Ele se
propunha a consagrar-se ao Senhor durante aquele período de tempo e, nesse período, ele
vivia aquela vida para Deus. Todavia, depois disso, ele poderia viver como um israelita
normal. Mas, no caso de Sansão, o seu nazireado era um chamamento, era uma vocação
desde antes de seu nascimento. Não foi algo que Sansão tivesse feito, foi por graça e obra
de Deus que Sansão foi separado para Deus.
Também vemos que o voto de nazireado de Sansão não era temporário, mas para toda a
vida.
Através da vida de Sansão, Deus quer novamente lembrar ao povo de Israel o significado
da consagração a Deus. Nós podemos nos perguntar: Será que existe alguma coisa em
comum entre um nazireu, que é uma pessoa qualquer, e um sacerdote, que tem uma
consagração oficial? Se observarmos quais os requisitos para o nazireu e os requisitos
para o sacerdote, veremos que ambos são muito semelhantes. Em alguns casos os
requisitos para o nazireu são mais estritos do que para um sacerdote. Por exemplo, um
sacerdote também não deveria tomar vinho, mas somente quando entrasse para ministrar
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diante do Senhor. O nazireu, no entanto, não deveria tomar vinho durante todo o período
de seu voto de nazireu. O que significa isso? É como se ele estivesse constantemente
ministrando diante do Senhor. Da mesma forma, havia uma ordenança para não tocar no
corpo de um morto. O sacerdote também não deveria tocar o corpo de um morto, mas
havia uma exceção. Se um parente próximo do sacerdote morresse, ele estaria autorizado
a tocar o corpo daquele morto.
Para obter o restante desse artigo, envie um e-mail para jjsantos@portoweb.com.br
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Um pequeno extrato do Artigo ......

O Segredo Espiritual de Madame Guyon
Carmen Lucia Maioli M. Campos

cmcampos@ufla.br
Na história da Igreja poucas pessoas têm atingido o alto grau de espiritualidade
alcançado por Mme Guyon.
Em sua autobiografia ela não somente conta sua vida, como também revela o seu
íntimo, as suas lutas interiores para obter a purificação de sua alma e a sua
sensibilidade em relação à presença de Deus em sua vida.
No mundo secular ela é conhecida como uma francesa mística e escritora, uma figura
central nos debates teológicos do séc. XVII na França pela sua defesa pública do
¡¥¡¥Quietismo¡¦¡¦ (a crença de que se deve aceitar calmamente o que acontece e que não
se deve tentar mudar as coisas).
Nascida em uma época corrupta, em uma nação marcada por sua degeneração, criada em
uma igreja devassa assim como o mundo em que estava inserida, perseguida em cada
passo do seu caminhar, tateando como fez em ignorância e desolação espiritual, ela subiu,
todavia, ao pináculo mais alto de preeminência em espiritualidade e devoção cristã. Tendo
vivido e morrido na Igreja Católica, ainda assim foi atormentada e afligida, maltratada e
abusada, e foi aprisionada por anos pelas mais altas autoridades da Igreja. O seu único
crime foi o de amar a Deus. A sua culpa foi a sua suprema devoção e afeição a Cristo.
Quando pediram seu dinheiro e propriedade, alegremente os entregou.
Mme Guyon, cujo nome completo de solteira era Jeanne Marie Bouvier de La Motte, nasceu em
13 de abril de 1648 em Montargis, França. Seus pais, particularmente seu pai, eram
extremamente piedosos, mas para seu pai isto era um comportamento e conduta hereditários.
Muitos de seus ancestrais eram santos.
Foi um bebê prematuro de oito meses devido a um choque que sua mãe sofreu. Com isto teve
de lutar muito para sobreviver, o que deixou seus pais muito apreensivos, pois eles temiam que
ela não chegasse a ser batizada, o que não aconteceu. Ela continuou muito doente até à idade
de dois anos e meio, quando então foi enviada por seus pais para o Convento das Ursulinas,
onde permaneceu por poucos meses. Sua mãe não lhe dava nenhuma atenção, não gostava
muito de filhas e com isso a entregou inteiramente aos cuidados das servas. Em sua
autobiografia, Mme Guyon diz que se não fosse pela constante vigilância de seu Protetor (Deus),
a quem sempre se referia como a ¡¥Providência¡¦, teria tido severos sofrimentos em todos os
sentidos. O Senhor a protegeu e a guardou de muitas coisas.
Aos quatro anos, por permissão concedida por seu pai, foi viver no Convento das Beneditinas,
levada pela Duquesa de Montbason, a qual gostou muito da menina devido à sua maneira
alegre, doce e esportiva de ser. Como toda criança, ela fazia muitas artes, mas já era desde esta
78

tenra idade atraída pelas coisas de Deus. Gostava de ouvir falar Dele, de estar na Igreja e de ser
vestida com vestes religiosas. Já nesta época lhe foi dito sobre os terrores do inferno, o que
acreditava que houvesse sido com a intenção de intimidá-la, devido ao fato de ser
extremamente cheia de vivacidade e presença de espírito. Todavia esta impressão deixada nela
foi tão forte que, em sua autobiografia, ela disse que o tempo nunca foi capaz de amenizar estas
idéias temerosas da sua mente.
Depois deste período voltou para casa, e novamente foi negligenciada por sua mãe e entregue
aos cuidados dos empregados.
Aos sete anos voltou para o Convento das Ursulinas, onde encontrou duas meia-irmãs. Sua irmã
por parte de pai foi de muita ajuda para sua vida espiritual. Ela veio a ser quem proveu os
primeiros meios de salvação na vida de Mme Guyon. Era muito gentil e amava muito a menina,
sabendo despertar nela as boas qualidades que ela tinha e instruí-la na piedade.
Por solicitação de seu pai, ela sempre o visitava em casa e em uma destas visitas encontrou a
rainha da Inglaterra, a qual ficou tão impressionada com suas atitudes e respostas que pediu a
seu pai consentimento para levá-la para a corte, sob seus cuidados, para ser dama de companhia
da princesa. Seu pai não permitiu, o que ela atribuiu à providência de Deus para que não fosse
influenciada pelas tentações e divertimentos da corte. Assim continuou ainda um tempo com as
Ursulinas, tempo em que por não poder permanecer continuamente com sua irmã, adquiriu
muitos maus hábitos como mentira, impertinência e falta de devoção, passando às vezes dias
inteiros sem pensar em Deus. Mas ela conta que apesar disto, Deus sempre a observava e
vigiava, providenciando para que voltasse aos cuidados de sua irmã, deixando assim os péssimos
hábitos. Deus sempre lhe mostrou Sua graça, mesmo nas suas infidelidades.
Tinha tremendo prazer em ouvir falar de Deus, não se cansava da Igreja, gostava de orar, tinha
afeto pelos pobres e tinha um desgosto natural pelas doutrinas que eram julgadas infundadas.
É impressionante como Mme Guyon, ainda uma criança de sete anos, tinha certas atitudes de
auto-sacrifício. É bom salientar aqui que mesmo muitas vezes sendo castigada, tanto em sua
infância como também depois em sua fase já adulta, ela declarou em seu livro que não se
lembrava de temer qualquer castigo mais do que temia causar dor Àquele a quem amava, a
ponto de declarar que mesmo que não existisse ¡¡±céu ou inferno¡¨ ela sempre iria reter o
mesmo temor de desagradar a Deus.
Aos dez anos foi transferida do Convento das Ursulinas para outro da ordem de St. Dominie.
Aliás, apesar da Madre gostar muito dela, não tinha muito tempo para a menina e ela com isto
não teve quase nenhum cuidado, caiu muito doente e passava muito tempo sozinha. Achando
uma Bíblia, passava dias e dias lendo-a de manhã até à noite, sendo esta a sua distração.
Após oito meses retornou para casa, onde conseguiu obter um cuidado um pouco melhor de
sua mãe. Mesmo assim, era maltratada e sofria muitas injúrias por parte de seu irmão, o qual
estava sempre certo e com razão. Sua mãe, e por conseqüência também os criados, fazia uma
distinção muito grande entre ela e seu irmão, o qual também aprendeu com isto a desprezá-la.
Esta animosidade dele para com ela nunca se desfez e isto trouxe muitos problemas mais tarde
no relacionamento entre ambos. Ela sofreu neste tempo muitas doenças, perseguições e
incompreensões dentro da própria casa, vindas muitas vezes de sua própria mãe. Este
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comportamento da família em relação a ela foi a causa de muitas de suas atitudes erradas, pois
não tinha estímulo nenhum de fazer o certo. Ela nunca tinha razão de coisa alguma. Mas apesar
destas faltas, era muito amável e caridosa com os pobres, orava a Deus assiduamente, amava
ouvir falar sobre Ele e ler bons livros. Apesar de todas as suas faltas o Senhor sempre a cercou e
a conquistou.
Aos onze anos recebeu sua Primeira Comunhão no meio das Ursulinas. Nesta ocasião se dispôs
a entregar-se a Deus com vontade. Ela sempre possuía esta luta em seu interior entre as suas
boas inclinações e seus hábitos ruins. Por causa disto sempre fazia penitências. O tipo de
educação que teve, contribuiu muitas vezes para afastá-la das coisas de Deus, pois por sua
própria natureza, era muito atraída ao bem e a Deus.
Como cresceu e se tornou uma jovem muito bonita, sua mãe a aceitou melhor, tendo um certo
orgulho desta beleza que Deus tinha presenteado a sua filha (para louvor Dele). Entretanto, esta
beleza trouxe a Mme Guyon uma espécie de orgulho e vaidade. Tinha apenas doze anos e já
recebia muitas propostas de casamento, as quais seu pai recusava. Mme Guyon começou a
despertar-se tremendamente para sua salvação, o que a levou a procurar seu confessor,
preocupada com isto. Tinha lutas constantes: ora cheia de ardor pelo Senhor, ora tão longe Dele.
Mas ela declarou que ¡¡±o Deus de amor sempre batia à porta do seu coração¡¨.
Nessa época ela seguia os exercícios religiosos, lia e orava o dia todo, dava tudo o que tinha aos
pobres, ensinava-lhes o catecismo e os servia com alimentos. Lia também muitas obras de
escritores religiosos, entre eles os escritos de Mme Chantal, a qual a influenciou de tal maneira
que Mme Guyon procurava imitá-la em tudo. Nesta mesma época ela expressou um grande
desejo de se tornar uma freira, contra a vontade de seu pai, por isto este desejo nunca se
concretizou. Também outra coisa que influenciou muito sua vida, foi o fato de sua mãe ser muito
caridosa, nunca deixando o necessitado sem ajuda. Ela disse que Deus a favoreceu com a benção
de ser a sucessora da sua mãe neste hábito santo.
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