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PREFÁCIO 
 

  O presente livro: “Frente a Queda” são ensinamentos orais de Gino Iafrancesco V. as Igrejas das 

localidades de Teusaquillo, Tunjuelito, Fontibon e Cidade Kenedy, no distrito Capital de Bogotá, 

Colômbia, durantes os anos de 1992 e 1993. 

O capitulo 1: “ O programa de Deus” e 4, “O ser do homem” da primeira parte, foram redigidos com 

base as notas desses ensinos compartilhados pelo autor, tomadas pelas irmãs Marlene Alzamora 

e Beatriz Duran. 

O autor quis fazer uma tomada panorâmica do programa de Deus com o universo e com o homem 

em particular. Remontando-se perspectivamente nos propósitos de Deus com relação a criação do 

homem, no princípio da queda no céu e sua posterior ingerência na queda da raça humana. Sem 

deixar de adentrar-se no ser do homem, esse ser tripartido, criado por Deus para que o contenha e 

o represente, o adore e o expresse, pois, a razão de nosso existir é cumprir em Deus Seu propósito, 

que vamos ver em Sua Igreja.  Da mesma forma toca o tema da restauração da criatura mais 

importante da criação, e sua salvação por parte de Deus e de Seu Cristo, em um marco que aponta 

para a edificação da Casa de Deus. 

 As transcrições de alguns capítulos pertencem a temáticas similares compartilhadas as Igrejas em 

diferentes localidades, as quais se intercalam em uma publicação por causa de sua afinidade, o 

qual explica certas repetições, porém se toleram devido ao enfoque complementário dos temas. 

 Para maior facilidade dos leitores, as citações bíblicas têm sido baseadas na versão Castelhanas 

das Sagradas Escrituras de Casiodoro de Reina e Cipriano de Valera revisada em 1960. 

 Alguns capítulos já têm tido uma ou mais edições impressas independentes anteriores em formas 

de livretos, ou como artigos de revista. Também o texto integro deste livro pode encontrar-se na 

Internet, no site: Livros, Ensaios e Artigos: http://cristianogiv.zoomblog.com. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://cristianogiv.zoomblog.com/
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PRIMEIRA PARTE 

O PROPOSITO DIVINO COM O HOMEM 
 

Capítulo 1 

O PROGRAMA DE DEUS. 
 

O propósito de Deus em Efésios 1. 
 

Escolhidos antes da fundação do mundo. 
 

 Para adentrarmos no estudo do Proposito de Deus revelado na Palavra, é conveniente realizar com 

atenção a leitura de Efésios 1:1-14: 

“ 1 Paulo, apostolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, aos santos e fieis em Cristo que estão em 

Éfeso: 

“2 Graça e paz a vós outros, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.3 Bendito seja o Deus e 

Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de benção espirituais nos 

lugares celestiais em Cristo. 4 segundo nos escolheu Nele antes da fundação do mundo, para que 

fossemos santos e sem mancha diante dele, 5 em amor havendo nos predestinado para adoção de 

filhos seus por meio de Jesus Cristo, segundo o puro efeito de sua vontade, 6 para louvor da gloria 

de sua Graça com a qual nos fez aceitos no Amado.7 em quem temos a redenção pelo Seu sangue, 

o perdão de pecados segundo as riquezas de Sua Graça, 8 que fez superabundar para conosco 

em toda a sabedoria e inteligência. 9 dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, segundo 

seu beneplácito o qual se havia proposto em si mesmo.10 de reunir todas as coisas em cristo, na 

dispensação do cumprimento dos tempos, assim as que estão nos céus, como as que estão na 

terra. 11 E Nele mesmo tivemos herança, havendo sido predestinados conforme ao proposito 

Daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de Sua vontade, 12 a fim de que sejamos 

para louvor de Sua gloria, nós os que primeiramente esperávamos em Cristo. 13 E Nele também 

vós, havendo ouvido a Palavra da Verdade, e havendo crido nele, fostes selados com o Espirito 

Santo da promessa, 14 que é o selo de nossa herança até a redenção da possessão adquirida, 

para louvor de sua gloria”. 

 O Senhor tem revelado Seus propósitos, para que o homem saiba de onde tem vindo, para onde 

vai e qual tem sido o motivo de Deus para que o instalasse na terra. Também temos de entender 

que o Senhor tem feito coisas profundas e maravilhosas, pelas quais devemos em todo tempo dar 

graças; porem nos esquecemos delas e nos ocupamos das mais simples. Na carta de Paulo aos 

efésios encontramos algumas dessas coisas profundas de Deus. 

 Ao analisar o texto em Efésios 1, começamos com o verso 3: “Bendito seja o Deus e Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda benção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. 

” Paulo em sua carta aos efésios reconhecia esta maravilha de Deus Pai. Em um decreto eterno de 

Deus, antes da criação, o Pai nos abençoou; decretou toda benção espiritual, e nos escolheu em 

Cristo antes da fundação do mundo, e segundo nos escolheu, nos abençoou. E no verso 4 isso é 

confirmado, quando diz...” segundo nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fossemos 

santos e sem mancha diante Dele”. Aqui abençoar significa pronunciar um decreto a nosso favor; 
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Deus proveu toda benção quando nos escolheu para produzir em nós o cumprimento desse 

proposito. Um plano de Deus, uma eleição, uma benção em virtude da qual alcançamos esse 

propósito. 

  Deus pronunciou um decreto de benção completa para que seus escolhidos alcancem Seu 

propósito; escolhidos antes da fundação do mundo para que se cumpra o propósito de Deus. O 

verso 5 diz: “... em amor havendo-nos predestinados para ser adotados filhos seus por meio de 

Jesus Cristo, segundo o puro efeito de sua vontade”. 

  Predestinados significa dar um destino por antecipação: Deus não tem que esperar ninguém para 

tomar a decisão. Temos sido adotados; e no original grego esta palavra tem um sentido mais 

profundo que em nosso idioma; podemos traduzir como filiação (phillios), afiliar-nos filhos seus. 

Deus nos faz seus próprios filhos. Em 2 Pedro 1:3-4. Lemos: “1como todas as coisas que pertencem 

a vida e a piedade nos tem sido dado por seu Divino poder, mediante o conhecimento daquele que 

nos chamou por Sua gloria e excelência. 4 por meio das quais nos tem dado preciosas e 

grandiosíssimas promessas, para que por elas chegásseis a ser participantes da natureza divina”. 

A natureza superior é a natureza divina; nos faz filhos (Hijificar, no grego), participantes de sua 

natureza divina (vida eterna) é a mesma vida que Deus nos dá. Não é qualquer vida; não é vida 

biológica, a criada; tampouco e a vida psíquica. Deus nos quer fazer participantes de Sua natureza; 

quer forjar-se em nós, formar-se e conter-se em nós. 

  Tudo o que pertence a vida e a piedade nos foi dado, por meio de Jesus Cristo; é o elemento que 

utiliza Deus; nos dá como vida, como enxerto; o que Ele conseguiu espiritualmente deve ser 

formado em nós, por seu puro efeito. Deus se propôs fazer muitos filhos como Seu filho, e por isso 

faz que Seu Filho se forme em nós, para louvor da gloria de Sua graça. O verso 6 diz: “...para louvor 

da gloria de Sua graça, com a qual nos fez aceitos no amado”.  

  A graça de Deus é tal, que produz gloria e louvor. É uma obra maestra que Deus está realizando 

em nós, com a qual nos fez aceitos no Amado. 

   Leiamos nos versos 7-9: “...em quem temos redenção por seu sangue, o perdão de pecados 

segundo as riquezas de sua graça. Que fez superabundar para conosco em toda sabedoria e 

inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da Sua vontade, segundo Seu beneplácito, o qual se 

havia proposto em si mesmo...” aceitamos por graça algo que Ele quer dar gratuitamente. No Amado 

temos redenção; isso implica resgatar algo que se havia perdido e voltar a encaminhar conforme o 

Seu plano; graça que fez superabundar. A graça não se resume apenas na redenção, e sim que 

nos resgata para levar adiante esse plano, em função do proposito de Deus para algo definido. Se 

trata de um proposito definido e imutável de Deus, e no qual Ele não terminará frustrado. A salvação 

é somente o princípio, não é o fim; é um meio para levar a cabo seu plano. A graça de Deus também 

se ocupa desse proposito para o qual nos salvou. Deus nos salvou de ir a pique e nos salvou para 

um proposito. A graça também nos revela o propósito. 

  Segue dizendo no verso 10: “ ...de reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do 

cumprimento dos tempos, assim as que estão nos céus, como as que estão na terra”. Reunir algo 

que estava disperso, para que Cristo seja o centro, o sentido de todas as coisas. Cristo é quem dá 

sentido e realização a todas as coisas. Tudo aquilo que não funciona em e ao redor de Cristo, está 

mal colocado. Antes, por razão de não ter a Cristo, nos encontrávamos perdendo o tempo: como si 

não tivesse objetivo nem sentido à vida. Ignorando o proposito para o qual foi desenhado o homem. 

Quando a palavra fala de reunir todas as coisas em Cristo, se refere ao Cristo corporativo. O verso 

11 diz: “ E Nele também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o proposito 

Daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio de Sua vontade”. A palavra aqui já fala do 

corpo; esses tempos vão até o cumprimento. Deus nos salvou para um proposito. 
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O propósito de Deus em Romanos 8. 
 

Predestinados para um proposito. 
 

  Em Romanos 8:28 lemos: “ E sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas lhes ajudam 

bem, isto é, aos que conforme a Seu proposito são chamados”. E neste verso encontramos uma 

palavra chave: PROPOSITO. Deus tem um proposito eterno, claro, definido e revelado em Sua 

Palavra. Deus tem chamado a esse proposito aos que lhe amam. Os escolheu em Cristo e os 

chamou para isso; esses são os que põem Deus em primeiro lugar (chamados conforme o 

Proposito). Os chamados por Deus para Seu propósito, são os mesmos que lhes ama, e eles todas 

as coisas lhe ajudam para o bem; a eles todas as coisas lhes estão sujeitas para um bem, sem que 

o Senhor tire nada. A nós não nos pode suceder senão o bem, mesmo nas coisas dolorosas; por 

trás do que parece difícil, estão o rosto do Senhor, mesmo os ataques do mal, para configurar-te a 

Cristo conforme o Plano de Deus, a formar-te conforme o Seu Proposito. E no caso de Deus, Ele 

não tem que esperar para que tu tomes decisões. Aos que antes conheceu lhes deu um destino, 

como diz no verso 29: “ Porque aos que antes conheceu, também os predestinou para que fossem 

feitos conforme a imagem de Seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos”. O 

Senhor nos está conformando a imagem de Seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos 

irmãos. 

  Deus quer que o lugar central seja ocupado pelo Seu Filho, porque a centralidade pertence a 

Cristo. Não se trata simplesmente de reunir, ao redor de qualquer coisa. No entanto Satanás sempre 

quer lutar com Deus e quer ocupar esse lugar central que corresponde a Cristo. Devemos ter clara 

consciência da inimizade que existe entre a Semente da mulher (Cristo) e a serpente (Satanás). Em 

Genesis 3:15 encontramos a primeira profecia: “ E porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua 

semente e a semente sua; essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O propósito de Deus 

é a centralidade de Cristo; o propósito de Satã, ocupar essa centralidade. Deus está trabalhando 

pela unidade. Não se trata de qualquer tipo de unidade; existem outras unidades que não são de 

Deus. Deus quer a autentica unidade ao redor de Seu Filho, um só Corpo. Deus conhece tudo 

antecipadamente. Diz o texto sagrado em I Pedro 1:2: “ ... eleitos segundo a presciência de Deus 

Pai...” Deus nos conheceu primeiro e a presciência (o antecipado conhecimento) de Deus lhe 

facilitou o haver nos chamado. Tudo o que sucede em nossa vida, é para gestar a Igreja. Também 

diz Romanos 8:30: E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a estes, 

também justificou; e aos que justificou, a estes, também glorificou”. É um direito de Deus, 

irreversível, para que se cumpra; e isto se deu em Cristo. Do anterior podemos deduzir três 

conceitos claros do coração de Deus. 

1. Deus tem presciência, ou seja, que conhece tudo antecipadamente. 

2. Deus tem proposito, e para cumpri-lo, elegeu a Cristo e predestinou. 

3. Deus abençoou. Para que aqueles conhecidos, eleitos, predestinados, pudessem alcançar 

esse propósito, nos abençoou com toda benção espiritual em Cristo, segundo nos escolheu 

Nele antes que o mundo existisse. 

  O trabalho de Deus está contido em Seu Filho, a Quem ama, e Lhe deu um presente especial, que 

é a esposa, pois o Pai quis fazer bodas para o Seu filho. Leiamos em I João 3:1-2: “1 vede que 

amor nos tem dado o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus; por isso o mundo não nos 

conhece, porque não conheceu a Ele. 2 amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se 

manifestou o que havemos de ser; porém sabemos que quando Ele se manifestar, seremos 

semelhantes a Ele, porque Lhe veremos tal como Ele é”. A Igreja é muito importante para Deus, e 

é o presente especial que o Pai quer dar ao Seu Filho. Este é maior negócio que se executa em 
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toda a terra; é o propósito de Deus. Por favor, medite nas maravilhosas declarações da Palavra de 

Deus em Romanos 8:31-39. 

  “31 Que, pois, diremos disto: Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32 O que não poupou 

Seu próprio Filho, senão que O entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas 

as coisas? 33 Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é o que justifica. 34. Quem é que 

condenará? Cristo é o que morreu; mas ainda, Ele que também ressuscitou, e está a destra de 

Deus, e que também intercede por nós. 35 Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou 

angustia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 36 como está escrito: Por 

causa de ti somos mortos todo o tempo; somos contados como ovelhas de matadouro. 37. Antes, 

em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Pelo qual 

estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, 

nem no presente, nem no porvir. 39 Nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra coisa 

criada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor”. 

O propósito de Deus em Efésios 3.  

O lugar da Igreja no Propósito de Deus. 
 

  De acordo com os capítulos das cartas de Paulo aos Efésios e Romanos que temos examinado, 

todas as coisas acontecem segundo o propósito de Deus. Ao examinar cuidadosamente o capítulo 

3 da Epístola aos Efésios, vemos que Paulo tem uma causa: O que o Senhor tem em Sua mente e 

coração. E Paulo tudo faz em função dessa causa; o propósito de Deus. Leiamos em efésios 3:1-3: 

“1Por esta causa eu Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por vós gentios; 2 si é que haveis ouvido da 

administração da graça de Deus que me foi dada para convosco; 3que por revelação me foi 

declarado o mistério como antes lhes escrevi brevemente” E no verso 14 repete: “Por essa causa 

dobro meus joelhos ante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo”. A Paulo lhe foi encomendado a 

economia pela graça, é dizer, o arranjo de Deus, a administração de Sua Graça. 

  Paulo chama a todo o programa de Deus: O Mistério. O que ele tem escrito se refere ao mistério 

para alcançar o propósito. Em Efésios 3, Paulo fala desse propósito eterno. E no verso 11 diz: 

“...conforme o propósito eterno que fez em Cristo Jesus nosso Senhor”. 

  Paulo tudo faz por essa causa, em função do propósito de Deus. A razão de nosso existir é cumprir 

em Deus Seu propósito. Todo o anterior, conforme ao proposito eterno, é algo que Deus tem tido 

em Seu coração. E esse propósito vamos ver em Sua Igreja.  Economia é mais que administração. 

A economia de Deus é todo um arranjo para que se produza esse propósito. Ao fitar nossa atenção 

em Efésios 3:3, o que Paulo tem escrito até aqui se relaciona com o Mistério. O miolo, o tema 

central, é o Mistério de Cristo. Do novo Testamento em diante é revelado o Mistério de Cristo, que 

consiste em algo mais além da morte na cruz por nossos pecados; vai muito mais além desse 

fundamento que temos, pois, esse Mistério está constituído pela Igreja. O Mistério de Deus é Cristo, 

e o Mistério de Cristo é a Igreja, onde Ele se incorpora. A Igreja é o vaso que Deus tem desenhado 

para conter a Ele; a Igreja é um organismo para Deus. A obra prima de Deus é a Igreja; não existe 

no universo outra coisa que Deus esteja realizando mais formosa que Sua Igreja. Não há obra prima 

de Deus maior que Sua Igreja. 

  Para que nos salvou Deus? A Paulo foi revelada esse mistério. E no verso 6 está o fundamental, 

o objetivo, quando diz: “...que os gentios são coerdeiros e membros do mesmo corpo, e 

coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho”.        

  O Mistério de Cristo não é somente um Cristo crucificado, mas também ressuscitado, incorporado, 

formando-Se e crescendo na Igreja para Ele mesmo expressar a Deus; e o vaso que Deus tem 

desenhado para Si mesmo e reunir ao redor Dele todas as coisas. Deus quer Se expressar, e a 
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Igreja é o Corpo, é o veículo, é o mecanismo da seiva de Deus, crescendo e desenvolvendo-se 

através de muitos ramos. 

  Deus havia feito uma promessa acerca de Cristo, a semente de Abraão; e o Evangelho é o meio 

que Deus utiliza para nos fazer participantes, coerdeiros e membros desse Corpo de Cristo. Jesus 

é a cabeça, a Igreja é o Corpo. Seguimos lendo no verso 7: “do qual eu fui feito ministro pelo dom 

da graça de Deus que me tem sido dado segundo a operação de Seu poder”. O que nos faz 

ministros, ou seja, servidores de Deus, é o dom da graça que opera em cada um, segundo o poder 

de Deus; segundo a operação de Seu poder. Quando o poder vai atuando em ti, te dá o dom de 

poder atuar. Logo no verso 8 diz: “ A mim, que sou menos que o mais pequeno de todos os santos, 

me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de 

Cristo”. Paulo se refere ao Evangelho das inescrutáveis riquezas de Cristo, e isso significa que 

descobrimos algo, porém depois seguimos descobrindo. Além de pregar o evangelho, Paulo deve 

esclarecer a economia do mistério escondido desde os séculos em Deus, como o vemos no verso 

9, quando diz: “...e de esclarecer a todos qual seja a dispensação do mistério escondido desde os 

séculos em Deus, que criou todas as coisas”. 

  Recordem que dispensação significa economia. Deus faz uma obra perfeita em cada pedra da 

Jerusalém Celestial. 

  Continuamos a leitura no verso 10, assim: “...para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora 

dada a conhecer por meio da Igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais, conforme 

o proposito eterno que fez em Cristo Jesus nosso Senhor”. A multiforme sabedoria de Deus deve 

ser conhecida através da Igreja. 

  A Igreja é um drama espetacular exposto a multidão de olhares; a Igreja é um espetáculo não 

somente para o mundo, mas também aos anjos e aos homens. Em I Coríntios 4:9, lemos: “ Porque 

segundo penso, Deus nos tem exibido a nós os apóstolos como os primeiros, como a sentenciados 

a morte; pois temos chegado a ser espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens”. A casa que 

Deus está fazendo é uma casa espiritual, é uma realidade espiritual, realmente o que é Deus em ti 

e em todos, o que somos Nele cada um; isso é o que importa a Deus. Tudo o que Deus queria do 

homem desde Sua criação, o fez em Cristo, e por isso nos deu por Seu Espirito. O Espirito de Deus 

é incorporado a Igreja para expressar a Deus diante desses espectadores. 

  Voltemos a epistola aos Efésios e leiamos os versos 12 e 13: “...em quem temos segurança e 

acesso com confiança por meio da fé Nele; portanto, peço que que não desmaieis por causa de 

minhas tribulações por vós, as quais são nossa glória”. Cristo é o homem perfeito, e Nele podemos 

confiar e por isso Deus nos dá a Cristo como alimento para que se forme na Igreja. É curioso ver 

que as tribulações de Paulo eram a glória de outros. 

A criação à luz do proposito eterno de Deus. 
 

  Demos uma olhada no livro dos princípios. Diz em Genesis 1:14-16: “Disse logo Deus: Haja 

luzeiros na expansão dos céus para separar o dia da noite; e sirvam de sinais para as estações, 

para dias e anos, e sejam por luzeiros na expansão dos céus para alumiar sobre a terra. E foi 

assim. E fez Deus os dois grandes luzeiros; o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor 

para assenhorar a noite; fez também as estrelas”. Entramos a ver com relação a criação, a luz do 

proposito eterno de Deus. A criação foi feita para desenvolver esse propósito. Assim vemos os céus, 

a terra e o homem. No livro do profeta Zacarias 12:1b diz: “Yahveh, que estende os céus e funda a 

terra, e forma o espirito do homem dentro dele”. Com respeito aos céus, diz que Ele os estende; 

com respeito a terra, Ele a funda. 



 

12 
 

  A terra é importante porque é o ponto de benefício de todo o Universo. Tão importante é a terra, 

que Deus a colocou no ponto exato, onde convergem as criaturas que Ele descreve em Sua Palavra. 

Para que a terra esteja na posição onde se encontra. Em sua orbita exata, os outros planetas devem 

ser encontrados onde estão, e foram colocados ali por Deus para esse fim; em um jogo de forças 

gravitacionais, que permitem o benefício da terra. Deus tem feito da terra algo especial, com um 

propósito especial, propósito que tem a ver com a Igreja. 

  Deus tem se pronunciado de diferentes maneiras, e segundo as circunstancias se tem revelado. 

Ele toma distintos nomes, de acordo com a manifestação circunstancial a Seu povo, segundo seja 

a conjuntura. 

  Em Zacarias 12: 1 vemos com muita curiosidade do nome divino como se apresenta; com respeito 

aos céus, os estende, e com respeito a terra, a funda. Porém Ele diz ser quem forma o espirito do 

homem dentro dele. Deus colocou tudo com uma função especifica. Em Gênesis 1:14, observamos 

que a palavra “para” faz referência a um fim. Qual é esse fim? Separar o dia da noite, servir de 

sinais para as estações, para dias e anos; afim de que os homens possam contar os tempos e 

beneficiar-nos de suas modalidades. E complementa no verso 17 dizendo: “ E as pôs Deus nas 

expansões dos céus para alumiar a terra...”. 

  Tudo o demais fez em função da terra. Deus se declara além disso ser aquele que forma o espirito 

do homem dentro dele.  

  É um jogo de forças gravitacionais, dando todo benefício a terra, atribuindo assim 

convenientemente seu tamanho, seu eixo de rotação, para que fosse um lugar privilegiado em todo 

o concerto do universo de Deus. Deus funda a terra onde se concentra o benefício para ela. Em Jó 

38:4-7, encontramos que Deus fundou a terra com suas medidas precisas. Ali diz: “Onde estavas 

tu quando Eu fundava a terra? Faz-se saber, se tens inteligência. Quem ordenou suas medidas, se 

o sabes? Ou quem estendeu sobre ela cordel? Sobre o que está fundadas suas bases? Ou quem 

pôs sua pedra angular, quando louvavam todas as estrelas da alva, e se regozijavam todos os filhos 

de Deus? ” Ao esquadrinhar as Escrituras, vemos então que o céu é para a terra, para seu benefício, 

e a terra é para o homem, e maravilhosamente o homem é para Deus. Deus deu um espirito ao 

homem, para que nesse espirito more o Espirito de Deus.  

  Leiamos em Gênesis 1:26: “Então disse Deus: Façamos ao homem a nossa imagem, conforme a 

nossa semelhança e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os 

repteis em toda a terra, e em todo animal que se arrasta sobre a terra”.  Nesse versículo vemos que 

pela primeira vez Deus abre sua boca para revelar o que havia em Seu coração, e ali começa a 

manifestar o proposito pelo qual havia fundada a terra e expandindo os céus. E no fundo, vemos o 

amor com que Deus tem feito tudo; o amor que satura Seus propósitos. O amor se nota pela eleição, 

e a eleição pelos detalhes. Todo ele demonstra o especial que somos para Deus. Por detrás de 

tudo se descobre que está a mão de Deus, e Deus é amor. 

  Todo esse universo foi criado por amor por nosso poderoso Deus, e muitos cientistas o admitem 

e creem. Os pais da ciência em sua maioria são crentes. Einstein, por exemplo, falava de “orbitando 

o pensamento de Deus”. Em tudo isso vemos uma panorâmica do céu para a terra, e na terra o 

homem com seu espirito para trazer o cumprimento de seu proposito divino. 
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Capitulo 2 

A CRIAÇÃO DO HOMEM E SUA IMPORTANCIA PARA DEUS. 
 

O homem na criação. 
 

  O tema do presente capitulo está intimamente relacionado com o relativo a economia divina. Em 

Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capitulo 1, vemos como começa a desenvolver esse plano da 

economia divina. Se Deus tinha um plano, e de fato tem, então tem feito uma revelação em função 

desse plano. Ao desenvolver esse plano, Deus cria e a criação é segundo o plano, segundo o 

propósito. 

  Primeiramente, antes de criar, Deus tem um objetivo, e segundo o que Ele quer, em consequência 

cria; e nós os seres humanos, pela misericórdia grande de Deus, alcançamos a sorte, como diz 

Paulo, de achar graça aos olhos de Deus para ser postos em um lugar importante dentro de Seu 

Plano; porque nenhuma outra criatura, como o ser humano, ocupa um lugar central no Plano de 

Deus. 

  Com respeito a encarnação do Verbo, Deus não se quis fazer outra classe de criatura. Não quis 

ser árvore, não se fez querubim, nem serafim, nem planeta. Mas se fez homem. O Verbo se fez 

carne como os homens, como um de nós. De maneira que o homem ocupa, e nos sentidos dos dois 

sexos, um lugar central no Plano de Deus. Então, a razão pela qual foi criado o homem, determina 

como foi criado. É dizer, e para que determina o como. Temos um desenho. Deus nos desenhou 

de certa maneira, e o fez em função do para que nos criou. 

  Em Gênesis começamos a nos dar conta da causa pela qual Deus criou o homem. Deus começa 

a falar acerca do Plano para com o homem. Jesus Cristo disse uma frase que Deus cumpre. Jesus 

Cristo disse: “Da abundancia do coração fala a boca” e quando Deus começou a falar acerca do 

homem, do ser humano, homem e mulher, começou a revelar Seu coração. Por isso vamos ao Livro 

de Genesis para começar a ouvir que Deus começou a dizer acerca do homem. 

  No capítulo 1:26 diz assim: “Então disse Deus”. Observemos a palavra então, porque a palavra 

então quer dizer que houve uma preparação de antemão, que houve algo que Deus fez primeiro 

para que logo chegasse esse “então” de Deus. Deus nos começou com o homem. 

  “1E no princípio criou Deus os céus e a terra. 2E a terra estava desordenada e vazia, e as trevas 

estavam sobre a face do abismo, e o Espirito de Deus se movia sobre as aguas. 3E disse Deus: 

Haja a luz; e houve luz...” (Gênesis 1:1-3). 

  Guardando uma ordem, foi o primeiro, e logo o segundo, o segundo dia, o terceiro dia, e foi criando, 

e por último, antes de terminar, de descansar, e no dia sexto que é o dia da culminação de Sua 

obra, criou o homem; e no dia sétimo Deus descansou de toda Sua obra na criação e viu que era 

bom em grande maneira. De modo que nós poderíamos ter aparecido no primeiro dia como uma 

onda de luz, ou ter sido aguas além dos céus, ou um montinho de terra, ou uma planta, ou um 

ratinho por aí.  Porém nos tocou o dia da culminação, como se nos deixasse como assento final 

para o descanso de Deus, o dia sexto, o último dia de trabalho, sua obra prima. Então é muito 

significativo o porquê desse então de Deus; esse então é como a Coroa do Programa de Deus na 

criação: O homem. 

  Tudo o mais foi feito para chegar nesse então. Deus não precisa de dinheiro; quanto tem vivido 

Deus sem dinheiro, quanto tempo sem animais. Deus não necessita nada. Nós somos os que 

necessitam de ar, sol, uma temperatura exata não tão perto do sol para não nos queimarmos, não 
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tão longe para não nos congelarmos, como Marte, como Júpiter, como Saturno, como Netuno, como 

Plutão, com o tamanho exato para que a velocidade seja exata, para que a orbita seja exata, e o 

equilíbrio dos demais planetas, do sol, para que nossa orbita não seja, mais ampla, nem menor, 

nem maior, com o eixo exato para que o dia, a tarde e a noite fossem exatos; com a lua com o 

tamanho exato, a distância exata, porque se estiver mais perto, as mares varreriam os continentes, 

e se estiver mais longe não haveria suficiente pressão gravitacional para que se formasse os 

continentes. 

  Tudo foi medido, todo o relógio do sistema foi ordenado em função do ponto maior, do lugar que 

desde o início Ele nos colocado. Esse ponto onde Deus colocou o homem, preparou tudo e disse: 

“façamos”. Para nenhuma outra coisa houve uma conferência tão especial. Assim disse Deus: “Seja 

a luz e foi a luz”; em todas as demais coisas não se nota a Trindade de Deus. Porem para a criação 

do homem houve um conselho no interior da Trindade e disse: “Façamos o homem”. Note como 

disse, “ao homem”, não um homem como se tratasse somente de um e só do primeiro. Quando 

disse: “Façamos o homem”, falou referindo-se não somente ao primeiro e sim ao homem em geral, 

em genérico, ou seja, o gênero humano, a raça humana. 

  A criação do homem, e Cristo. 
 

  “Façamos o homem a nossa imagem”. É importante observar que não disse nossas imagens, 

como se houvesse mais de uma imagem, porem tão pouco disse minha imagem como se se tratasse 

somente de uma pessoa. “Nossa” quer dizer a pluralidade do Pai, do Filho e do Espirito Santo. 

Quando disse: Façamos o homem, o conselho de Deus disse. A imagem de Deus é Cristo; isso o 

diz a Bíblia em várias passagens. Por exemplo em 2 Coríntios 4:4, diz: “...Cristo, o qual é a imagem 

de Deus”. Colossenses 1:15ª, falando do Filho, de Jesus Cristo, disse: “ Ele é a imagem do Deus 

invisível”. E algo parecido diz em São Joao em Seu evangelho, capitulo 1:18: “A Deus ninguém viu 

jamais; o unigênito Filho, que está no seio do Pai, Ele o tem dado a conhecer”. Ou seja, que o Filho, 

Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, porem para se dar a conhecer, tem 

uma imagem, e a imagem de Deus é o Seu Filho. Por isso Hebreus 1:3 diz: 

“... o qual (Cristo), é o resplendor de Sua gloria, a imagem mesma de Sua Substancia, e quem 

sustenta todas as coisas com a palavra de Seu poder”. Vamos ver quem é o Filho na Trindade. Por 

meio do Filho é que a Trindade se revela. O Pai não pode ser conhecido sem o Filho. Deus se dá a 

conhecer no Filho e o Filho pelo Espirito. Deus ama tanto a esse filho e se dá a conhecer por esse 

Filho; e diz em I Joao 5:20: “... o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para conhecer 

o que é verdadeiro; e estamos no verdadeiro, em Seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus 

e a vida eterna”. Ou seja, que o verdadeiro Deus se revela através de Seu Filho, sua imagem. O 

Pai está tão enamorado de Seu Filho, que quis que a Seu filho fosse dada toda a plenitude; quis 

que esse Filho Unigênito, já não fosse somente unigênito, senão que se tornasse primogênito de 

muitos irmãos semelhantes a Ele. 

  Tanto se agrada Deus do Filho, confia no Filho, se expressa no Filho, revela Sua gloria no Filho, 

que Deus quis incorporar para casa Sua, para imagem Sua, a outras criaturas que chegaram a ser 

feitas a imagem de Seu Filho. Para que esse Filho fosse o primogênito, agora o primeiro entre 

muitos irmãos. Para que o Unigênito pudesse ser o Primogênito. Deus tinha que fazer uma criatura 

a imagem de Deus destinada a ser como Cristo. Que maravilha para nós! 

  Criados, desenhados para conter e expressar a gloria de Deus, como faz o Filho. Agora quer que 

esse Filho seja corporativo como temos visto. Esse Filho Unigênito seja primogênito entre muitos 

irmãos, como diz Romanos 8:29, “para que fossem feitos conforme a imagem de Seu  

Filho, para que seja o primogênito entre muitos irmãos”.  Diz em Gênesis: “façamos o homem”, e 

nós estamos conscientes de que o Pai nos tem dado o Filho, imagem do Deus invisível. Então Deus 
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pensou em nós e vamos ser muitas criaturas, porem entre todas essas criaturas vamos ser uma 

que seja como Deus. Porque a imagem de Deus é o Filho. O Pai não é a imagem. O Espirito Santo 

não é a imagem; que é a imagem, como diz Coríntios, como diz Hebreus, como diz Joao, como diz 

I de Joao: a imagem é o Filho. Então Deus quis fazer uma criatura destinada a ser configurada ao 

Filho. Tao enamorado está o Pai do Filho. E no Filho o Pai encontra tanta complacência que quer 

multiplica-lo e que esse Filho seja o primeiro e seja a Cabeça do Corpo que é a Igreja, que é a 

família dos filhos. 

A criação do homem a imagem de Deus 
 

  Para isso Deus tinha que dizer: “Façamos o homem a nossa imagem”, e logo disse: “conforme a 

nossa semelhança”. É dizer, para que Ele possa se expressar tem que ter uma relação intima 

conosco. Tem que poder conter-se, assim como o Pai pode ser, estar, morar e expressar-se no 

Filho. 

  Então é necessário que haja afinidade essa criatura que vamos ser. Então vamos a fazê-lo 

conforme “a nossa imagem e conforme a nossa semelhança”. Porem há algo mais; como existe 

uma criação grande e Deus é o dono da criação, ele é o Senhor, e em sua soberania disse, vamos 

delegar a ele o senhorio sobre a criação, em nosso nome, a essa criatura que vai ser a portadora 

de nossa imagem, que vai ser nossa semelhança. Então Deus criou ao homem a Sua imagem e 

semelhança e lhe disse: “ Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e entre todas 

as bestas que se movem sobre a terra”. Foram três coisas chaves que Deus quis para o ser humano. 

A imagem, a semelhança e o senhorio. Ou seja, que aparece nosso destino e segundo nosso 

destino o desenho do homem é em função dessa missão. A missão que determina o desenho. Se 

tu queres moer milho tem que inventar uma máquina para moer milho, se quiser costurar, tem que 

inventar uma máquina para costurar. Ou seja, que tu desenhas a coisa segundo a missão que queira 

dar-lhe. Deus pensou no homem e lhe deu uma missão. Isso significa que a missão que tem o 

homem determina o desenho do homem. Porem no presente capítulo não vamos nos deter muito 

no desenho e sim na missão, já que é a missão a que determina o desenho. “Façamos o homem 

(ele é a imagem, o homem em geral) a nossa imagem, conforme a nossa semelhança”. A imagem 

serve para expressar, porem para poder fazê-lo tem que haver uma relação, ou seja que o homem 

tem que ser desenhado com semelhança a Deus para poder ter contato com Deus, entende-lo, 

aprender Dele e representa-lo. 

  Então a imagem é para expressar, porem a semelhança é para conter, porque quando Deus é 

contido, então pode ser expressado, e quando Deus é contido e expressado é quando pode exercer 

autoridade através do homem. Ou seja, que o homem está desenhado como autoridade delegada 

para exercer domínio, senhorio representativo. 

  Essas são as três palavras chaves: Imagem, semelhança e senhorio. 

  Existe outra coisa curiosa. O senhorio que Deus quer que o homem tenha de sua parte, portando 

a Ele, contendo-o expressando-o e exercendo em forma delegada como canal de Deus Sua 

autoridade, tem uma jurisdição, e essa jurisdição de Deus. AS vezes não captamos todas as 

indicações da jurisdição de Deus, em que ele mesmo nos coloca. E disse: “Frutificai e multiplicai-

vos; enchei a terra e senhoreie sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todas as 

bestas que se movem sobre a terra”. Logo disse também nos Salmos que Ele nos colocou sobre as 

obras de Suas mãos. 

  O homem é o canal de Deus para fazer as coisas como Ele quer. 
  Ou seja, que o homem primeiro tem que conter a Deus para poder expressá-lo; e para representa-

lo tem que receber primeiro a direção de Deus, interpretá-la, exercera-la em união com deus. Deus 

não quer fazer as coisas sozinho e sim através do homem. Deus não quer tratar diretamente com 
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a criação e sim que o pôs nas mãos do homem. Deus quer tratar com ela através do homem. 

Imagine o exemplo da luva. Uma luva é feita a imagem da mão. Não é a mão. Porem segundo a 

mão, se faz a luva, porque a luva se faz com o propósito de que a mão possa ser contida nela e 

expressar-se através dela. Assim mesmo Deus desenhou para Si uma criatura que é como sua 

luva. Como se Ele fosse a mão; então a luva é a criatura e essa criatura somos nós. Nós somos a 

luva de Deus. É dizer, desenhado para que Deus nos coloque, sejamos colocados em Deus, e Deus 

nos leve como a mão se mete na luva; assim Deus quer meter-se em nós, encher-nos de Si mesmo 

e que nós sejamos Seu meio, Seu instrumento. O vaso de Deus. 

O homem como vaso de Deus 
 

  A Palavra do Senhor diz que nós somos vasos. Justamente existe um cântico que diz: “vaso de 

barro sou”. Vejamos dois exemplos: 

  Um deles está em 2Corintios 4:7-8, e diz: “porque Deus, que mandou que das trevas 

resplandecesse a luz, é o que resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento 

da gloria de Deus na face de Jesus Cristo. Porem temos este tesouro em vasos de barro...”. Qual é 

este tesouro? Este tesouro é o Deus que resplandeceu na face de Jesus Cristo. ´Porem diz: “temos 

esse tesouro em vasos de barro”. Ou seja, ao Deus criador e revelado em Cristo, que é sua imagem, 

o temos em vasos de barro. Como diz em 2 Coríntios: “porem temos este tesouro em vasos de 

barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós”. 

  Deus fez um vaso para Si mesmo. De que o fez? De barro. De que fez o homem? De barro. Por 

isso diz: “vasos de barro”. Porem no momento não vamos enfatizar o barro, mas sim a qualidade 

do vaso. 

  Para que serve um vaso? Um vaso serve para conter. Para isso serve o vaso. E nesse vaso tem 

que achar um conteúdo. Deus fez um conteúdo para Ele mesmo. Deus mesmo é o conteúdo. Ele 

quer ser contido, expressado e representado pelo ser humano. Tanta inveja tinha o diabo que queria 

ser a semelhança de Deus. Ele quer destruir o homem, deprava-lo, mutila-lo, torce-lo danifica-lo, 

rebaixá-lo porque o odeia. Porque faz parte do lugar que ele queria. 

  Satanás queria sentar-se onde está o Altíssimo. Porem Deus disse: “façamos o homem a nossa 

imagem e semelhança”. Foi o homem, não foram os anjos, e sim o homem, ou seja, varão e mulher. 

A Bíblia diz que somos vasos: Em Romanos 9:23 nos diz: “Para fazer notórias as riquezas de sua 

glória, as mostrou para com os vasos de misericórdia que Ele preparou de antemão para gloria”. É 

uma revelação clara que Deus preparou de antemão vasos de misericórdia para gloria. Deus quer 

dar a conhecer Sua gloria e para isso tem que depositá-la em uns vasos, por tanto são vasos de 

misericórdia, porque é por misericórdia que um Deus Santo, que é um tesouro, se meta em vasos 

de barro como nós, para glória. Como faz em Seu Filho, agora o faz nos irmãos e nas irmãs do 

Filho. O Filho é o Unigênito, agora Primogênito entre os irmãos. Somos o Corpo. 

  Por isso falamos que o Mistério de Deus é Cristo e o Mistério de Cristo é a Igreja. 

  A Igreja é o homem redimido, porque esse homem caiu, porem o Plano de Deus não se frustrou 

por causa da queda do homem, por isso que o propósito da redenção é recuperar o homem para o 

plano de Deus; Ou seja que a Igreja é o novo homem, o homem redimido, o homem restaurado 

para que esse plano, agora sim! Se cumpra apesar da queda, graças a Redenção. Agora 

observemos qual é a jurisdição: O Senhorio é sobre os peixes do mar e toda a criação. Deus deu 

ao homem uma jurisdição que não estava desocupada, mas ocupada por personagens adversos a 

Deus. Analisemos bem esse Plano. Isto nos ensina um pouco uma função que o homem tem. Se 

Deus nos houvesse colocado em um lugar onde não houvesse nenhum perigo, certamente não 

estaríamos destinados a um combate. Porem no lugar onde Deus colocou o homem já existia o 
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inimigo de Deus, e esse inimigo de Deus pretendia usurpar o Senhorio de Deus; e agora Deus quer 

que seja o homem o canal de Seu Senhorio enfrentando ao rival que pretende tornasse senhor em 

lugar de Deus. Agora Deus quer que Seu Senhorio seja estabelecido pelo homem e por isso a 

jurisdição na qual Deus pôs o homem não é uma jurisdição desocupada, mas uma jurisdição onde 

vagueia o inimigo de Deus. Isso quer dizer que esse senhorio significa combate. O homem foi 

desenhado para estabelecer, com a ajuda divina, a autoridade de Deus, frente a rebelião. É como 

o caso de Israel. Deus quer que Israel. Deus quer que Israel estabeleça na Terra de Canaã o Reino 

de Deus; porem em Canaã estão os cananeus; os gigantes cananeus. Deus quer que Seu povo 

seja o canal para seu Reino. Porem esse Reino não está isento de oposição. Estão em oposição. 

Porém justamente nesse meio, nessa jurisdição onde há essa oposição, aí foi onde Deus mesmo 

colocou o homem. Deus é Deus e quer tratar o inimigo através da obediência do homem. Deus não 

seria honrado se Ele como o Deus grande agarrasse o diabinho pequeno e de uma vez por todas o 

fizesse desaparecer. 

  Outras criaturas são tentadas, são débeis, e algumas inclusive caem, porem o Senhor as redime, 

e através dessas criaturas que lhes são fieis e resistem ao Diabo. Ele executa seu juízo sobre a 

rebelião. 

O homem como criatura obediente. 
 

  Deus não quer executar seu juízo direto. A Bíblia diz que mesmo os anjos serão julgados pela 

Igreja. Porque? Porque a criatura pode pensar que Deus é criador, não criatura, e dizer a Deus: 

Deus, o que acontece é que Tu és o Criador, não és criatura, e, portanto, Tu não sabes o que é ser 

criatura, e por isso nos põe nessa situação. E vemos que Deus escolhe a criatura como canal. Sim, 

o diabo é criatura e se rebelou. Agora Deus escolhe uma criatura inclusive de uma condição débil, 

a qual obedece a Deus; e se essa criatura obedece a Deus estando inclusive em uma condição 

mais difícil do que estava o diabo quando foi criado, Satanás é envergonhado. 

  Porque quando o diabo foi criado, não havia quem o tentasse, não havia pecado, mas havia amor, 

felicidade. Porem estas criaturas são criadas quando já existe o diabo e seus demônios; e os que 

temos nascidos depois da queda de Adão, todavia em uma situação piore, pois estamos no meio 

do mundo, da carne, do pecado, da morte; e mesmo assim essas criaturas honram a Deus, Satanás 

é julgado e envergonhado.   

  Por isso é que Satanás não quer que agrademos a Deus, mas que sejamos como ele, e não lhe 

gosta quando o Senhor lhe disse: “Olha, não tens visto a meu Servo Jó? ” Ao Senhor lhe gosta de 

mostrar a Satanás a obediência das criaturas, a essa criatura que começou a rebelião. Porque 

poderia ser Deus o grande, fazer frente a uma criatura que é nada. Porém é criatura contra criatura; 

por isso é que o Senhor Jesus não foi somente como Deus que encarou o diabo, mas que, como 

diz em Filipenses 2:7-8: “...se despojou a si mesmo, tomando a forma de servo (porque antes não 

era servo), feito semelhança aos homens; e estando na condição de homem, se humilhou a si 

mesmo, havendo-se obediente até a morte, e morte de cruz”. 

  Da mesma forma Jesus foi tentado em tudo conforme a nossa semelhança e veio em carne e em 

carne venceu a Satanás. Foi tentado como homem e aí Satanás foi envergonhado por esse homem 

chamado Jesus. Satanás sabe perfeitamente quem é Jesus Cristo, e não tem nenhum problema 

em confessar que o filho de Deus é o mesmo Deus, a divindade. Quando deus apareceu na 

sinagoga, os demônios lhe diziam: Sabemos quem és, o Filho de Deus, o Santo de Deus. O 

confessavam como o Santo de Deus. 

  Porém o que diz o apostolo Joao em sua primeira epistola, no capitulo 4? O espirito do anticristo 

não quer confessar que Jesus Cristo veio em carne, porque foi por encarnação que o Verbo de 

Deus se pôs na condição de homem e como foi tentado em tudo conforme nossa semelhança e 
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venceu o maligno. Então Jesus Cristo cumpriu o papel que devia cumprir o homem. Porém o Plano 

de Deus não é que somente Ele o cumpra. Porque criou o homem em geral; o principal homem é 

Jesus, porem a Igreja é o novo homem, o redimido, graças a Cristo. E também a Igreja é vencedora 

contra Satanás; não somente Jesus Cristo, mas a Igreja venceu com Jesus Cristo e em nome de 

Jesus Cristo. Por isso a luta do diabo era no princípio com o homem, e como venceu o homem veio 

a redenção, e continua o ataque contra os redimidos. A Igreja. É a luta do diabo. 

  A Jurisdição do homem. 
 

  Deus colocou o homem em uma jurisdição onde já estava o diabo. O mesmo que dizer que havia 

que exercer domínio onde não onde não havia resistência, não onde não havia problema. Nós as 

vezes queremos ir ao céu. 

  As vezes costumamos dizer: Senhor, já me salvei; leva-me já para o céu. Que fazemos nesse 

mundo tão terrível; quero ir ao céu. O Senhor diz, não. Vós orareis assim: “Pai nosso que está nos 

céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu Reino. Faça-se a Tua vontade, como no céu, assim 

também na terra”. Deus fez o homem para a terra. Deus quer o homem com os pés na terra em seu 

nome. Nós queremos ir ao céu porem Ele vem a terra. Claro que vamos ir ao céu, porem vamos 

voltar a terra outra vez. Haverá um novo céu e uma nova terra. A terra é onde Deus pôs o homem, 

onde Deus quer ser compreendido e expressado e exercer senhorio. Isso tem que ser na terra. 

Quando houve rebelião entre os homens e ninguém obedecia a Deus, encontramos que Deus dizia 

ser o Deus dos céus; porem quando encontrou a Seu povo, quando encontrou a Abraão que lhe 

obedecia, quando seu povo se submetia, era como se nesta terra que o diabo havia roubado, se 

abrira uma pista pequena para que Deus pudesse aterrissar e dizer também que Ele é o Deus da 

terra. Claro que Ele é o Deus da terra como criador, porém não é honrado na terra. 

  Porem Deus quer ser honrado na terra pelo homem. Depois nós iremos para o céu. Por isso é que 

agente que se salva não morre aí mesmo, mas que é deixada aqui na terra, não no mundo. “Porem 

Eu os tenho enviado ao mundo”. 

  Também na Bíblia existe outra palavra com a qual designa o mar; que é a palavra “abismos”. 

Quando Jonas foi jogado no mar diz que foi não abismos; que as algas se enrolou em sua cabeça 

e foi rodeado do abismo. E quando cruzaram o mar vermelho se diz que cruzaram através dos 

abismos e existe uma personagem que se chama Abadon e Apolion, que quer dizer destruídos, que 

é do mesmo diabo, porque o Senhor diz em Isaias que fez o destruidor para destruir, o qual é 

Apoliom. 

Abadon se chama de rei do abismo em Apocalipse 9. Ou seja, na jurisdição do abismo, estava outro 

exercendo domínio; porem agora Deus quer que não seja outro senão o homem que senhoreei 

sobre os peixes do mar, não o rei do abismo. Deus não quer que seja o rei do abismo o que siga 

senhoreando sobre os peixes do mar. 

  Encontramos algo curioso. Ao ler atentamente Gênesis capitulo 1, encontramos que quase todos 

os dias (não de todos), Deus disse que o que havia sido criado era bom. O primeiro dia Deus disse: 

Haja luz e viu que era boa; e viu o homem e viu que era bom em grande maneira. 

  Quando se referiu ao homem, Adão e Eva, não era somente bom, mas bom em grande maneira. 

Porém, de qual dia não disse o Senhor que era bom? Do segundo dia. Se lermos com cuidado 

Gênesis capitulo 1, nos inteiramos disso. Deus ficou calado. E porque Deus ficou calado? O que foi 

que se passou no segundo dia? A criação da expansão (os céus) e a separação das aguas. “Deus 

disse: Haja expansão no meio das aguas, e separe as aguas das aguas. E fez Deus a expansão, e 

separou as aguas; pois aguas sobre os céus, aguas sobre a terra e a expansão chamou céus”. Pois 

é justamente nessa jurisdição onde está Satanás. Satanás é chamado de príncipe da potestade do 
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ar e rei do abismo. E a serpente. É justamente aí onde ´Deus quer que o homem senhoreei. Onde 

está o problema senão aí mesmo onde está o rei do abismo e a serpente. É justamente aí onde 

Deus quer que o homem senhoreei. Onde está o problema aí mesmo onde estava o rei do abismo 

querendo ser senhor? Não!  É o homem a imagem e a semelhança de Deus o que tem que 

senhorear sobre os peixes do mar, não o rei do abismo. E sobre as aves dos céus! 

  Não é o príncipe da potestade do aí nas regiões celestes o que tem que senhorear os céus. Não! 

É o homem. “Façamos o homem... e senhoreei as aves do céu”. Ou seja, que o diabo quer usurpar 

o de Deus para si mesmo, e Deus fez o homem para que o homem contendo, expressando e em 

nome do Senhor exercendo o senhorio juntamente com Deus, expulse as trevas assim como Israel 

tinha que entrar em Canaã. Não importava se haviam gigantes. Josué e Calebe não se 

amedrontaram, não rehuyeron, ainda que era demasiado complicado e haviam gigantes terríveis. 

Nós parecemos gafanhotos. Por isso os irmãos falam do complexo de gafanhotos. O complexo de 

gafanhotos é o que disseram os dez espias. Porem esses gigantes são demasiados grandes e nós 

parecemos gafanhotos; nós não podemos, diziam. E Justamente Josué e Calebe disseram 

“podemos porque Yahveh está conosco”. Nós somos a luva. Porem a mão é de Deus, Ele quer que 

o instrumento de Seu juízo seja o homem. Por isso Jesus Cristo não venceu a Satanás antes da 

encarnação, mas na encarnação, como homem sendo tentado, submetido a condição de criatura.        
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Capitulo 3 

AS TRÊS PARTES DO HOMEM: ESPÍRITO, ALMA E CORPO. 
 

Deus desenha o homem conforme a sua missão. 
 

   O homem ocupa um lugar central no Plano de Deus. A missão do homem segundo o coração de 

Deus, esse objetivo divino para a raça humana, determina seu desenho; o mesmo que dizer: 

segundo o que que se queira se desenha. O desenho é feito segundo a missão. Em Gênesis 1:26 

encontramos a missão que Deus determinou para o homem ao cria-lo: 

  “...façamos o homem”, e disse o Senhor, “a nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e 

senhoreei...”. Ou seja, que a missão do homem é a de ser portador da imagem de Deus, de Sua 

semelhança, e senhorear em seu nome, ou de sua parte. Então, conforme a essa missão, vem esse 

desenho, o qual começa a aparecer em Genesis 2:7. 

  “Então Yahveh Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz alento de vida, e se 

tornou o homem um ser vivente”. Em Gênesis 1 simplesmente diz: “E criou Deus o homem a sua 

imagem, a imagem de Deus o criou; varão e fêmea os criou. E os abençoou Deus, e lhes disse: 

Frutificai e multiplicai-vos...”. Porem no capitulo 2 já entra em detalhes; começa a narrar cada uma 

das partes do ser do homem 

  Como no capitulo 1 havia dito a missão que teria o homem, no capitulo 2 diz o desenho com que 

Deus fez o homem para cumprir essa missão. Vemos então que nesse desenho aparecem três 

partes principais, e as vemos aqui em Genesis 2:7: “Então Yahveh Deus formou o homem do pó da 

terra”, aparecendo o elemento do corpo; “... e soprou em seu nariz alento de vida”, aí aparece o 

espirito do homem. “E foi o homem um ser vivente”, aí aparece a alma do homem. 

As três partes do homem: espirito, alma e corpo. 

  Em 2 Coríntios 4.7: Fala de que temos este tesouro em vasos de barro; somos como vasos. E em 

Romanos 9 é falado dos escolhidos de Deus como vasos de misericórdia. Vejamos as três partes 

do homem em I Tessalonicenses 5:23: E o mesmo Deus de paz os santifique por completo; e todo 

o vosso ser”. Note essa frase: “todo vosso ser”, está dizendo, o ser integro de cada pessoa; e logo 

o decompõe em três partes principais; diz: “espirito, alma e corpo, sejam guardados 

irrepreensíveis”...”; todo vosso ser nessas três partes: seu espirito, sua alma e seu corpo, “sejam 

guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. Então aqui claramente 

aparece o ser do homem tripartido; afirmando, com três partes. Note que entre o espirito e alma 

existe uma virgula; porque algumas pessoas creem e tem confundido o espirito com a alma, e 

pensam que o espirito e a alma são a mesma coisa. E por confundir o espirito com a alma, tanto na 

doutrina como na experiência, então não podem viver uma vida espiritual. Para ser espiritual tem 

que saber doutrinal e experimentalmente em que se diferencia o espirito da alma; porque existem 

instruções de Deus para com o espirito humano, e instruções de Deus para coma alma humana. E 

as instruções não são iguais, mas que são diferentes. É necessário distinguir doutrinal e 

experimentalmente o espirito da alma e do corpo. Com respeito a alma é dito: “negue-se a si mesmo” 

(Mt. 16:24); isso é a vida da alma. 

  Do contrário, diz que andemos no espirito (Gálatas 5:16); ou seja que Deus quer que a parte 

governante de nosso ser seja o espirito, e a parte que se submete, que se humilhe de nosso ser, 

seja a alma. E se nós não podemos distinguir o espirito da alma, e pensarmos que a alma e o 

espirito são as mesmas coisas, tanto doutrinal como experimentalmente, ocorre que vamos a andar 
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no ego, e no eu, na alma, e não no espirito. É necessário, pois ir entendendo como é o vaso que é 

cada um dos seres humanos, especialmente os escolhidos; vasos de misericórdia, porque outros 

se perderão e serão vasos de desonra, porem também vasos. Como está desenhado este vaso 

destinado a conter, expressar ao Senhor, e se senhorear de sua parte como canal de Deus? Então, 

que partes terá esse vaso? Tem três partes: espirito, (nota-se a virgula em I tessalonicenses 5:23 

para que não haja confusão, do contrário diria espírito ou alma; porem diz espírito, “virgula” alma e 

corpo. Três partes: espírito uma, alma outra, corpo outra. Três partes tem o ser do homem; “ todo 

nosso ser, espirito, alma e corpo, sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor 

Jesus Cristo”. Para distinguir também o espirito, da alma, e entendermos melhor a nós mesmos, 

discernir o trabalho de Deus em nós, e de que maneira é mais eficaz nosso serviço e colaboração 

com Deus, devemos aprofundar neste estudo. Leiamos Hebreus 4:12: “Porque a Palavra de Deus 

é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de dois gumes; e penetra até partir...” esta palavra, 

partir, no grego, também se pode traduzir separar “a alma e o espirito”; note esse “e”, é uma 

conjunção. É dizer, não é um “ou”; não é a alma “o” como se a uma mesma coisa se pudesse 

chamar alma ou espirito; não. É a alma e o espirito; como quem diz; a alma é uma coisa, e o espirito 

é outra coisa. E por isso são mencionadas com nomes distintos como uma “e”. Logo diz: “... as 

articulações e as medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. E não há coisa 

criada que não seja manifestada em sua presença...”. Não somente aqui faz a diferença entre alma 

e espirito, mas que a Palavra de Deus penetra e parte ou separa, põe de um lado a alma e de outro 

lado o espirito.  De um lado as articulações e do outro as medulas, separa, disseca o que é da alma 

e do que é do espirito. 

O homem, templo do Espirito Santo.  
 

  A Bíblia diz que somos o templo de Deus. Em I Coríntios 6:19 diz: “Ou ignorais que vossos corpos 

é o templo do Espirito Santo, o qual está em vós, o qual tens de Deus, e que não sois de vós 

mesmos? 

  Notemos que aqui se inclui a parte mais exterior, e se essa está incluída, quanto mais as partes 

interiores de nosso ser?  (v.20): 

  “Porque tens sido comprado por preço; glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espirito, 

os quais são de Deus”. Leiamos 2 Coríntios 6:15-16: “ E que concorda Cristo com Belial? Ou que 

parte tem o crente com o incrédulo? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque 

vós sois o templo do Deus vivente...” Quem? “Você”. Então o templo somo nós. Nosso corpo é o 

templo do Espirito Santo; quanto mais nossa alma e nosso espirito! 

  O ser do homem e o tabernáculo. 
 

  O templo de Jerusalém tinha três partes (e antes o tabernáculo): o Lugar Santíssimo, que era o 

mais íntimo; o Lugar Santíssimo, que estava na parte anterior contiguo ao primeiro, e o átrio, que 

era a parte exterior.  Assim também nosso ser tem três partes, porque nós somos o templo. Nosso 

corpo é o Átrio do templo; nossa alma é o Lugar Santo do templo, e nosso espirito é o Lugar 

Santíssimo do templo. O templo é tripartido e o ser humano, que é o vaso destinado a conter a Deus 

e que é o templo para Deus, também é tripartido. Em Genesis 2:7 aparecem essas três partes, só 

que nessa tradução (Reina e Valera 1960), não se notam de forma tão nítida como se lê em outras 

passagens. Por isso vamos recorrer ao texto hebraico do qual foi traduzido para o espanhol, onde 

se nota com muito mais clareza o que são estas três partes. Diz ali a Palavra de Deus: 

“Então Yahveh Elohim formou o homem do pó da terra”; isso se refere ao corpo, que corresponde 

ao átrio do templo. O átrio do templo, o corpo, se fez de terra; do pó da terra; por isso se diz “vasos 

de barro”. Porém, também o Apostolo Santiago ensina claramente em sua epistola que o corpo sem 
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o espirito está morto. Ou seja, para que esse corpo vivesse, era necessário insuflar-lhe o alento de 

vida, que formou o espirito no homem, e chegou a ser uma alma vivente. Segue dizendo: “E soprou 

em seu nariz”, ou seja, que Yahveh Elohim, Yahveh Deus, soprou no nariz desse corpo de barro 

que Ele fez, “soprou”, diz aqui, “alento de vida; e no original Hebraico diz neshamaj-jayim. Aqui se 

traduz alento de vida, porem a palavra neshamaj significa espirito, e também significa ar, vento. 

Tanto no Hebraico como no grego a palavra espirito e a palavra vento ou ar se diz da mesma 

maneira, ainda que não seja o mesmo. Porem se diz da mesma maneira parra notar a igualdade. 

Reiteramos que a palavra espirito no idioma hebraico, do antigo Testamento, tem duas raízes 

diferentes, as quais são neshamaj (Gn.2:7 e Pv. 20:27) e rujá Pneuma; por isso nas ventas, a parte 

onde entra o ar, se chama pneumático, porque levam o vento, o sopro; e como ao Espirito se diz 

justamente Pneuma, por isso o Senhor Jesus disse em Joao 3:8: “O vento sopra para onde quer, e 

ouves seu som; mas não sabes de onde vem nem para onde vai; assim é todo aquele que é nascido 

do Espirito”. A mesma palavra grega (Pneuma) significa tanto vento como espirito, Pneuma ou 

espirito em hebraico se diz neshamaj (ou ruja). O Novo Testamento foi escrito do grego e o antigo 

testamento no Hebraico. Então aqui diz que Deus soprou no nariz daquele corpo de barro do homem 

que havia feito, neshamaj-jayim; ou seja, espirito. Porem a palavra jayim aparece no hebraico em 

plural: vidas. Aqui o tradutor traduz somente sopro porque sopro e espirito é mais ou menos o 

mesmo; então a neshamaj-jayim é traduzido como sopro de vida. No hebraico a palavra vida no 

singular é jay, e no hebraico se forma o plural com terminação “im”. Por exemplo: shamayim significa 

os céus; mayim, as aguas. O plural, nós agregamos o “s”; a cão se agrega o “s” então fica cãs; 

cadeira fica cadeiras. Então jay quer dizer vida, e jayim, vidas. E no original hebraico diz que: 

“soprou em seu nariz neshamaj-jayim”, ou seja, alento de vidas. É importante saber porque se usa 

o plural em hebraico. Logo diz: “ e foi o homem uma alma vivente” (MRV- 1909). A palavra em 

hebraico é nefesh hayah. 

  Nefesh significa alma, e hayah, ser vivente. Em Hebraico da mesma forma, corpo ou carne se diz 

basar; por isso a alguns carnavais ou festivais da carne se chamam bazares. Então temos: 

Basar                                                         Nefesh                                     Neshamaj (Rujá) 

Corpo                                                         Alma                                         espirito. 

  Aqui aparecem as três partes do homem. Quando diz: “ e foi o homem um ser vivente”, um nefesh 

hayah, essa vida desse ser vivente é a vida psíquica; a psique como é dito na psicologia; essa é a 

alma. No idioma grego, que é o do Novo Testamento, existem três palavras: para o corpo, Sómatos; 

para a alma, psique; e para o espirito, Pneuma. De psique derivam em espanhol as palavras 

psicologia, psiquiatria, psicodélico, psiques. A psiques é a mente, as emoções, a vontade. Essa é a 

alma do homem; a sede de seus pensamentos, de suas emoções e de sua vontade. Quando tu 

estás pensando e dizendo eu sou fulano de tal, eu estou alegre ou estou triste, ou dizendo eu tenho 

raiva, ou estou cansada, esta é tua alma. Eu não quero ir ou quero comer gelado; essa que quer, 

que se alegra, que pensa, que sente, essa é a alma. A alma é a personalidade do indivíduo. Quando 

o espirito entrou no corpo se formou uma pessoa consciente de si mesma; ou seja, a alma do 

homem com corpo e espirito. A alma é a parte intermediaria e recebe as informações do corpo 

através dos sentidos e recebe as informações do espirito. 

  Com o corpo nós entramos em contato com o mundo exterior; temos consciência do mundo 

exterior. Porem com a alma temos consciência de nós mesmos, de nossos próprios pensamentos, 

de nossos sentimentos, de nossas próprias decisões; essa é nossa alma. Com o espirito temos 

consciência de Deus, da presença de Deus, a ausência de Deus, a aprovação de Deus, a 

desaprovação de Deus; se estás equivocado ou se estás correto, se tens liberdade interior ou há 

perigo, se há um “semáforo vermelho” que te diz: cuidado! 
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  Isso é percebido no mais íntimo de teu ser, com a consciência. Quando estás adorando ao Senhor, 

tu percebes o fluir de Deus no mais íntimo de teu ser, ou como se diz, nas entranhas, em teu espirito. 

Com o espirito, tu captas a Deus, a presença de Deus, a aprovação de Deus, também a 

desaprovação de Deus. Você sabe quando estás sendo bobo; captas quando não tens arranjado 

as coisas; não necessitas que ninguém o diga; e no mais íntimo de teu ser tu distingues que há algo 

que Deus está reprovando; e é essa parte que tem consciência de Deus, da aprovação ou 

desaprovação, o que intui o mover de Deus, é o espirito humano. De pronto o espirito te põe a ler 

uma palavra, ou a cantar uma canção, ou te avisa de algo como uma intuição; esse é o espirito. 

  Com o espirito temos consciência de Deus, e das coisas espirituais; as vezes tu percebes um 

ambiente pesado, porém não vê exteriormente, está tudo igual, é a mesma parede, a mesma porta, 

a mesma janela, a mesma pessoa, porem tem algo no ambiente; chegas a teu corpo e sentes o 

ambiente pesado, teu espirito sente, se sentes sufocado; as vezes vai dormir e sentes sufocado, 

uma luta. É o espirito que percebe. O espirito é o que tem a percepção, a intuição, a comunhão com 

os irmãos, que é algo aqui dentro, que alguém está de acordo; e quando é algo equivocado lá dentro 

lhe diz que não, e quando é de Deus, alguém sabe que é de Deus, e quando não é de Deus, também 

sabemos que não é de Deus, ainda que não podemos explicar; é percebido no espirito. Com o 

espirito temos consciência de Deus, das coisas de Deus, das coisas espirituais, porque Deus é 

espirito e em consciência deve ser adorado em espirito, servindo em espirito, entendido em espirito, 

aprendido em espirito captado em espirito; e é o espirito do homem o que está desenhado para ter 

o contato com o Espirito de Deus. Em I Coríntios 6:17 diz: “Porem o que se une ao Senhor, um 

espirito é com Ele”; de modo que a união com o Senhor se dá no espirito. O Espirito de Deus vem 

ao espirito do homem. E no Tabernáculo, onde morava o Senhor, não era no átrio, mas sim no lugar 

santíssimo, na parte mais intima do ser do homem, o lugar santíssimo do Templo de Deus, no 

espirito do homem. Um é o Espirito de Deus e outro é o espirito do homem. Não devemos confundir 

o Espirito de Deus que é eterno, é a terceira pessoa da trindade. Deus é Espirito e o Espirito de 

Deus não teve princípio; é Deus mesmo; porem o espirito do homem é criado por Deus. Zacarias 

12:1 diz que Deus forma o espirito do homem dentro dele. É necessário, pois que distingamos estas 

três partes do homem: 

Espirito                                                  Alma                                                       Corpo. 

Neshamaj (rujá).                                  Nefesh                                                    Basar (Hebraico). 

Pneuma                                                  Psique                                                    Sómatos (grego). 

O espirito humano e o Espirito de Deus. 
 

  Analisemos Zacarias12.1: “Profecia da palavra de Yahveh acerca de Israel. Yahveh, que estende 

os céus e funda a terra, e forma o espirito do homem dentro dele”. Note como apresenta aqui Deus 

e que aqui se fala do espirito do homem com minúscula; é o espirito de cada um de nós, pois cada 

um tem seu próprio espirito. Então tu tens um espirito humano que não é, todavia, o divino. Todo 

ser humano, ainda que seja um incrédulo, tem seu espirito humano. A regeneração ocorre quando 

o Espirito divino vem e se une com o espirito humano. Quando Deus vem ao lugar santíssimo, é a 

regeneração. 

 Por isso leiamos em I Coríntios 6.17: Que “o que se une ao Senhor, um espirito é com Ele”. O 

Espirito de Deus, eterno e divino, vem ao espirito do humano, que é criado. 

  Em romanos 8:16 se pode ver a diferença e as vezes a relação entre o Espirito de Deus e o espirito 

do homem, por diz: “ O Espirito mesmo” – com maiúscula, se refere ao de Deus – “dá testemunho 

a nosso espirito” – com minúscula espirito, - “de que somos filhos de Deus”, dizemos, que o de Deus 
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se comunica com o nosso. O Espirito de Deus dá testemunho a nosso espirito, porque o que se une 

ao Senhor um espirito é com Ele; o Espirito de Deus vem ao espirito do homem. 

  Se uma pessoa não é regenerada, então seu espirito não tem ao do Senhor; está vazio; portanto 

esse templo é um templo porem não tem o morador, que é o Senhor; tem espirito humano e as 

vezes o utilizam em experiências parapsicológicas e em outras coisas. 

  O Espirito de Deus é eterno; e na regeneração vem e se comunica conosco; nosso espirito é o 

Lugar Santíssimo. Temos o exemplo do café com leite. Tu tens café negro e aparte tens leite. 

  Ao agregar café ao leite, se converte em café com leite. O leite está no café e o café está no leite 

suponhamos que o Espirito de Deus seja o leite e o espirito humano seja o café.  

  Então, quando nos unimos ao Senhor, o Espirito de Deus vem ao nosso espirito e se faz um 

mesmo espirito. Se faz “um café com leite”. Essa é a regeneração. Quando o Espirito de Deus, o 

divino vem ao espirito humano e se faz um mesmo espirito, se mesclam um com o outro. Quando 

isso ocorre, o Senhor vem morar em seu templo e não é teu espirito humano sozinho, mas teu 

espirito humano unido com o Espirito divino. 

  “Maior é o que está em nós do que o que está no mundo”. Quem percebe o mover do Espirito de 

Deus é o espirito humano, porque quando adoras a Deus o percebe no mais íntimo de teu ser; 

quando o ofendes, também teu espirito o percebe. Quando lhe pedes perdão e és perdoado, teu 

espirito percebe que foi perdoado. 

  Quando vais fazer algo e Deus te avisa de um perigo, o espirito é o que percebe. O espirito do 

homem é a parte mais intima do homem; é o que corresponde ao Lugar santíssimo do templo de 

Deus, o espirito humano. E o Espirito de Deus é Deus mesmo que vem morar no Templo. Quando 

o Espirito de Deus se une com o espirito do homem, lhe dá vida; se faz um só espirito com ele; é 

como o temos chamado, “um café com leite”. Agora, onde estás tu? Nele. 

  Onde está Ele? Em ti; porem primeiro em teu espirito, que é a parte do homem especialmente 

criada por Deus para sua morada especial no ser do homem. 

  A vida no ser do homem. 
 

  A palavra espirito é neshamaj (ou rujá) em hebraico; Pneuma em grego. A palavra alma é nefesh 

em hebraico, e psique em grego. Porem a alma está entre o corpo e o espirito.  Diz Santiago que 

um corpo sem espirito está morto; por isso o Senhor fez o espirito; soprou neshamaj jayim, alento 

de vidas. Porque diz vidas (plural) hebraico o hebraico do Antigo Testamento? Diz Jayim (vidas) 

porque vive o corpo, vive a alma e vive o espirito. Logo, existe vida espiritual, vida psíquica e vida 

biológica. Em espanhol só temos uma palavra para vida. Se dizemos: “Deus tem vida”, e também: 

“Um mosquito tem vida”, usamos a palavra vida, seja par Deus ou para o mosquito. 

  Uma planta está viva, um animal vivo, Deus vive, eu vivo. Para qualquer classe de vida a 

chamamos de vida; porem nos idiomas bíblicos (hebraico e grego), não. Nos idiomas bíblicos cada 

nível de seres viventes tem uma categoria e uma classe de vida diferente; uma superior à da outra, 

e são tão distintas, que inclusive se usam palavras diferentes. 

  No grego do Novo Testamento existem três palavras distintas par vida. Quando se refere a vida 

do corpo, usa-se bios, que é a vida biológica, a vida orgânica, a que tem as plantas (botânica) e os 

animais (zoológica), e a vida humana de nossos corpos. De bios se deriva a palavra “biologia”, que 

é o tratado acerca da vida dos seres orgânicos. Porem quando a Bíblia se refere a vida da alma, 

usa a palavra psique e se relaciona com a vida almática ou psicológica. 
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 Nefesh em hebraico. Psique ou psiques é a vida dos pensamentos, das emoções, da vontade, que 

´s uma vida superior a vida botânica ou zoológica. A vida do corpo tem um nível, porem a vida da 

alma corresponde a outro nível, e é por isso que se usa outra palavra para designa-la. Mas existe 

uma vida do nível superior ainda que é a vida divina, que na bíblia se chama de vida eterna, pois 

nuca teve princípio, pois é inerente a Deus; a vida do próprio Deus, tão pouco tem fim; ocupa um 

nível superior à das anteriores. A vida biológica também pode ter fim porque tem princípio. Porem 

a vida divina é a vida eterna; é a própria vida de Deus. 

  A vida de Deus se chama em grego Zoé. A vida de Deus é uma vida Zoé; a vida da alma é uma 

vida psique, e a vida do corpo é uma vida bios. São três níveis de vida. Vemos que Deus fez o 

nosso corpo para ter vida biológica, nossa alma vida psicológica, e nosso espirito, quando recebe 

ao Senhor, tem vida eterna. Nos deu vida “Zoé” quando estávamos mortos em nossos delitos e 

pecados, pois nosso espirito não tinha a vida de Deus. Nossa alma sentia, pensava, decidia, 

pecava; nosso corpo respirava, comia, dormia jogava, chutava, porem nosso espirito não tina a vida 

de Deus. Por isso disse que “ estávamos mortos em delitos e pecados”. Efésios 2:1. 

Inter-relação das partes do homem. 
 

  Repassando, temos em Gn. 2:7 as três partes do homem: Yahveh Deus (Yahveh Elohim) fez o 

homem do pó da terra; isso é o corpo. Soprou em seu nariz neshamaj jayim, ou seja, alento de 

vidas, pois o corpo sem o espirito está morto. Quando o Senhor soprou o espirito deu vida ao corpo, 

a alma, e o mesmo espirito veio para vivificar o corpo e a alma; por diz que o homem chegou a ser 

nefesh hayah, uma alma vivente. Algumas versões bíblicas traduzem alma vivente; porem a palavra 

alma vem do hebraico nefesh, que é a vida psicológica da alma. De onde, a alma, que é a 

personalidade, tomou consciência de si quando o espirito entrou no corpo. Se poderia dizer que a 

alma é esse toque intermediário que recebe tanto as informações do corpo, as interpreta, os unifica, 

como também recebe as informações do espirito. Por exemplo, tu estás adorando ao Senhor; estás 

em espirito percebendo a presença de Deus, e isso que capta a Deus é o espírito; ele que interpreta 

essas informações captadas pelo espirito é a alma. As vezes te sentas em uma poltrona e tem uma 

agulha ali, te fura e você reage, então a informação do corpo também entende a alma. Por isso é 

que normalmente desenhamos, par explicar isso, três círculos concêntricos: Um círculo no centro, 

o espirito, o Lugar santíssimo; um segundo círculo, a alma, o lugar santo, e um terceiro círculo 

exterior, o corpo, o átrio. O espirito d da vida psicológica ao desenho desse corpo, porque diz: “um 

corpo sem espirito está morto”; ou seja, o espirito humano é o que dá vida humana ao corpo humano 

e a alma humana. Porém, todavia, não é a vida divina. O espirito humano da vida humana. Quando 

o espirito e a alma saem do corpo, este morre. Porem quando o espirito entrou, então o homem 

chegou a ser uma alma vivente; uma pessoa consciente de si mesma, com espirito (neshamaj), 

com alma (nefesh), e com corpo (basar). 

   O corpo feito de barro, que corresponde ao átrio do templo; a alma corresponde ao lugar santo, 

feita quando se formou o homem e toma consciência de si, porque a alma é o eu da pessoa, sua 

personalidade. A que se manifesta quando tu dizes: Eu sou Cecilia, eu não sou Janete; e Janete 

diz: eu sou Janete, não sou Cecilia; essa é nossa alma. Porem há algo mais íntimo que tua própria 

alma, e é teu espirito, que, como temos dito, corresponde ao Lugar Santíssimo. Há momentos em 

que a carne, por exemplo te guia até alguma coisa; e logo a alma se emociona também, e pensa, e 

decide ir, porem algo mais íntimo te diz: Não, não, estás equivocado. Então no final das contas a 

pessoa não sabe o que quer. Ponhamos um exemplo: Em uma madrugada, te desperta o Espirito 

Santo e sentes lá bem no íntimo de teu ser uma frescura, como fragrância de Deus que te atrai a 

orar, e isso é percebido claramente lá no espirito, porque uma das funções do espirito é a percepção 

ou intuição; ou seja, o captar das coisas espirituais. 
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  Porem teu corpo quer seguir dormindo porque está fazendo muito frio, e dá voltas e adormece 

outra vez; e a que está no meio, entre o espirito e o corpo, é a alma; ela tem que decidir. A que 

decides é a alma; que faço? Ou me levanto para orar ou me ponho a dormir. E a que está entre os 

dois que tem que decidir, se vai a andar em espirito ou na carne. Então o templo de Deus é tripartido; 

e o vaso, que é o homem, é tripartido conforme o exemplo. 

  O templo é:                   Lugar Santíssimo.                      Lugar Santo.                        Átrio. 

O homem é:                           espirito                                        alma                             e corpo. 

  O Espirito de Deus vem ao nosso espirito e dali informa da aliança de Deus a nossa alma; e 

também o corpo tem contato com o mundo material por meio dos sentidos (vista, ouvido, gosto, 

olfato) e informa assim a alma. A alma é a que está no meio. Se andas no espirito, buscas as coisas 

de Deus; se andas na carne buscas as coisas exteriores. 

As partes do homem e o amor. 
 

Algo similar com a palavra “ vida”, ocorre no espanhol com a palavra: Amor. 

Amor fisiológico: Alguns vão a uma casa de namoro e diz que é fazer amo. Se eles se casam 

também dizem amor. O afeto dos pais com os filhos, a mãe, também é chamado de amor. Se amas 

a Deus diz que é amor. Porem os idiomas bíblicos (grego no Novo Testamento e hebraico no Velho 

Testamento existem três palavras para designar as distintas classes de amor, porque são três 

amores diferentes. Para Deus não há confusão. Uma coisa pertence ao nível corporal; outra ao 

nível almático ou psicológico, e outra ao nível espiritual. 

 

  No grego a palavra amor referida ao corpo, ou seja, o amor sexual fisiológico, a atração sexual, é 

Eros. Daí deriva a palavra erótico. 

Amor psíquico. Quando mudamos para o amor da alma, a palavra é Phylia; daí vem o amor filial, 

o afeto natural. O amor filios é diferente do amor erótico; o amor erótico somente pertence ao corpo. 

Para a alma existe um amor superior ao erótico, pois não somente é exterior o sexual, senão com 

mais elevadas emoções, mais elevados pensamentos, como quando o esposo ama a esposa, os 

pais amam os filhos, os amigos se querem entre si; isso é um amor filios. Daí vem “amor filial”. 

Amor espiritual. O amor de Deus é Ágape, como se diz em espanhol, e em grego agápe, com 

acento no segundo “a”. 

  Ágape é um amor divino; é o amor da vida divina. A vida divina tem um amor divino. A vida 

psicológica tem uma mor psicológico; e a vida biológica tem um amor biológico. São três níveis de 

amor já que se trata de três fontes diferentes. 

  As partes do homem e a mente. 
 

  Com a mente sucede algo parecido: O corpo também tem seu cérebro como um fosforo; nos 

alimentamos de feijão, pescado, etc., e isso produz fosforo que vai aos neurônios, as células que 

se encarregam de transmitir; porem as mesmas não são os pensamentos: Não! São somente o 

canal. O corpo é o canal e usa o fosforo para transmitir as faíscas na rede nervosa. 

  A parte fisiológica ou material da mente no corpo, é o cérebro. A mente da alma é o que na Bíblia 

é chamado de mente natural. Porem existe uma mente espiritual, iluminada desde o espirito. E no 

capitulo 2 de I Coríntios, Paulo expõe uma diferença entre o homem psíquico e o homem 
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pneumático; e aqui se traduz um homem almático natural; e o outro homem espiritual. Porém é o 

idioma grego onde se nota a diferença dessas palavras com maior ênfase. Pneumático e psíquico. 

O psíquico, ou seja, o da alma, é meramente natural, se refere a alma humana. O espiritual é o 

pneumático. 

  Em I Coríntios 2:14 diz: “Porem o homem natural” (aqui onde diz natural, a palavra grega se refere 

ao homem psíquico, o homem almático, o que se guia meramente pelo humano) “não percebe... 

(olhe o verbo perceber) as coisas que são do Espirito de Deus, porque para ele são loucura e não 

as pode entender porque tem que discernis espiritualmente”, o mesmo que dizer, com o espirito, 

não com o entendimento natural. Uma coisa é o entendimento e a outra coisa é o espirito. Por isso 

diz em I Coríntios 14:14: “Orarei com o espirito, porem orarei também com o entendimento...”; porem 

se fossem a mesma coisa não diria assim. O entendimento é algo da mente, e o espirito é algo mais 

profundo. O que fala em línguas, fala em espirito, porem ninguém lhe entende, porque se entende 

com a mente. Diz que a mente natural não entende as coisas que são do Espirito de Deus. Porque 

as coisas do Espirito se discerne espiritualmente; o mesmo que dizer, através do espirito. É o 

espirito humano que foi desenhado para captar o Espirito divino e logo transmitir a substancia a 

interpretação da alma, e a alma então as emoções e a vontade, e esta ao corpo; de imediato o 

corpo obedece. Paulo faz diferença entre o homem natural e o espiritual; por isso diz: “...em 

mudança o pneumático (espiritual, aquele em que prima o espirito e não a alma) julga todas as 

coisas, porem ele não é julgado por ninguém. ” 

Em mudança, o homem psíquico é um homem natural, que anda conforme os sentidos humanos 

porem não tem despertado a sensibilidade do espirito para perceber a direção, o mover do Espirito. 

Daí a importância de entender como Deus fez o homem a Sua imagem para senhorear, como um 

vaso tripartido com espirito, alma e corpo. Esse vaso é o espirito para captar a Deus, a consciência 

de Deus; para captar as coisas espirituais e discernir espiritualmente. Em mudança a alma é o 

homem natural para ter consciência de nós mesmos, de nossos pensamentos, de nossos 

sentimentos, emoções, decisões; e o corpo é o átrio do templo, para ter consciência do mundo 

material, dos odores, sabores, cores, dos sonhos, etc. O mesmo que dizer, o mundo exterior capta 

o corpo. Nosso próprio eu, nossa própria personalidade, é captado por nossa alma, e Deus e Suas 

coisas, é captado no espirito. É o espirito o lugar Santíssimo, é a alma o lugar santo e o corpo é o 

átrio. Esse é o vaso tripartido de Deus, que é o homem. As três partes do homem. Todo nosso ser: 

espirito, alma e corpo, sejam guardados irrepreensíveis par a vinda do Senhor. Existe uma vida 

para cada nível, um amor para cada nível, e um tipo de mente: cérebro para o corpo, mente natural 

para a alma e mente espiritual para o espirito. 
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Capitulo 4 

O SER DO HOMEM. 
 

Desenho de Deus para o homem, de acordo com o plano eterno de Deus. 
 

Genesis é o livro das origens; é o livro onde se semeia as primeiras sementes da revelação divina, 

tanto as de Deus, como as do Diabo; e esses duas sementes, esse trigo e este joio crescem juntos 

ao longo de toda história, em toda a Bíblia, e são colhidas no Apocalipse. Analisemos em Gn. 1:26 

e notemos primeiramente o que é relacionado com o trigo, pois não podemos construir um edifício 

começando pelo teto. E nesse versículo encontramos a primeira relação escrita da parte do Senhor 

acerca do que Ele tem em Seu coração relacionado com o homem e disse: “Então  ( essa é uma só 

letra no idioma hebraico, é a letra vau, e nem se quer aparece separado no original, mas que 

aparece junto com a seguinte palavra, porem tem um bom significado, pois nem um jota nem um til 

aparece em vão nas Escrituras; se pode traduzir como se traduz aqui, então; as vezes se traduz 

“y”, porem o presente significado, “então”, nos indica que tudo o anterior é como uma preparação 

para esse então; tudo o anterior era para culminar aqui; havia sido uma edificação de Deus, dos 

céus e da terra, e o último elo antes de descender o repouso do Senhor vem com esse “então disse 

Deus”. 

  Quando Deus fala, começa a mostrar Seu coração. Como vamos saber o que Deus tem em Seu 

coração acerca do homem senão quando Ele fala? Este versículo é muito importante para nós; as 

vezes fazemos ideias equivocadas acerca de nós; é preciso ver qual era a ideia que Deus tinha 

acerca de nós, e assim podemos entender um pouco melhor a nós mesmos. 

  Deus faz algo, e nós, sem entender usamos equivocadamente. Ninguém moi milho em uma 

máquina de costura. Cada máquina foi desenhada para um determinado proposito. Se nós tomamos 

esta máquina que somos nós mesmos para realizar outra função diferente da qual foi designada 

por Deus ao desenhar-nos, não vamos ir muito bem; necessitamos conhecer o manual do 

fabricante, a Bíblia, pois Ele foi quem nos fabricou. Aqui é onde nos diz para que é o homem, e 

assim nos entenderemos melhor a nós mesmos, e nos desenvolveremos melhor. Deus se agrada 

se decidimos a cooperar com Ele. Cada parte da criação tem dentro do propósito de Deus uma 

missão, e o homem também tem uma missão, o qual foi desenhado por Deus para levar a cabo 

essa missão especifica. Deus tem um proposito e esse grande proposito divino implica uma missão 

para o homem, como parte integral do mesmo. O propósito de Deus com o homem determina a 

missão do homem nessa terra, e a missão determina o desenho. 

  Que missão deu Deus ao homem? Deus fez o homem para que leve sua imagem, Sua semelhança 

e Senhorio, e essa missão determinou o desenho que Deus deu ao homem ao cria-lo. Deus tem 

um proposito e tem dado a cada parte do que criou uma missão com respectivo desenho. Para 

referir-nos ao desenho que Deus determinou para o homem, vemos que no capitulo 01 de Genesis 

se faz uma visão geral, panorâmica, da criação do homem; e no capitulo 2, a Palavra de Deus faz 

um deslumbre, apresentando os detalhes do mesmo acontecimento. Uma vez que Deus (Elohim) 

terminou de criar tudo, e viu que tudo que havia criado era bom, determinou criar o homem; e 

começa em Gn. 1:26 dizendo: “Então (Este é o momento em que pela primeira vez Deus fala do 

que havia em seu coração acerca de seus propósitos) disse Deus: “Façamos o homem a nossa 

imagem, conforme a nossa semelhança; e senhoreei sobre os peixes do mar, sobre as aves dos 

céus, e sobre as bestas, em toda a terra, e sobre todos animal que se arrasta sobre a terra”. 
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  Quando Deus começou a falar acerca do homem, começa a revelar o que havia em Seu coração 

acerca desse proposito, e da missão do homem. Até aqui havia falado Deus no singular, não havia 

revelado a Trindade. Quando começa a revelar acerca do homem, revela sua Trindade. Isto no 

princípio parece não ter nenhuma relação, porem vamos ver quão importante é que a Trindade de 

Deus comece a ser revelada precisamente na criação do homem. Disse: 

“Façamos o homem a nossa imagem”; aparece a palavra imagem no singular porem em 

combinação com a pluralidade de façamos e nossa, porque se refere a Trindade: o Pai, o Filho e o 

Espirito Santo, três pessoas distintas, cada uma com suas características próprias, que coexistem 

desde a eternidade. Deus em essência ainda que trino em Pessoas. Disse: “Façamos o homem a 

nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e senhoreei nos peixes do mar, nas aves dos céus, 

e nas bestas, em toda a terra e em todo animal que se arrasta sobre a terra”. Quando lemos muito 

rápido este versículo, poderíamos imaginar-nos como se dissesse façamos a cada homem, ou 

façamos o primeiro homem, como se realmente se referisse a uma pessoa, porem o Senhor disse 

façamos o homem. O homem não é somente cada um, e sim que se refere ao gênero humano. 

  Quando Deus vê a todos os descendentes de Adão, Deus vê um homem, Adão. Quando vê o 

corpo de Cristo, vê o segundo homem, um só e novo, a Igreja. É indispensável ver claro esse 

conceito desde Genesis. Aos olhos de Deus somente existem dois homens: O primeiro homem, 

Adão, é da terra; o segundo homem é o Senhor Jesus Cristo, é do céu. Para o Senhor só existe um 

homem velho e um homem novo. Quando o Senhor disse, façamos o homem, Ele estava pensando 

no gênero humano portando corporativamente Sua presença, Sua imagem, Sua semelhança, 

exercendo seu senhorio, sendo canal da gloria de Deus no Reino de Deus. O homem não é somente 

cada um de nós, mas todos juntos como organismo corporativo coletivo. Quando Deus disse, 

façamos o homem, estava pensando no corpo de Cristo, o qual é o novo homem. O Senhor teve 

que reviver o homem para fazê-lo novo e seguir com o plano que tinha no princípio, antes que se 

tornasse velho. O plano que Deus tinha no princípio não era para o homem velho, não! Era para o 

homem, porem como se tornou velho, teve que o redimir e aos redimidos faze-los o novo homem, 

e o novo homem é o que cumpre este versículo de Genesis. Esse novo homem é a Igreja, o corpo 

de Cristo. 

  O Espirito Santo nos dá a consciência do que significa ser o único Corpo de Cristo. Não querem 

que haja um só corpo de Cristo; todas as autoridades apoderam-se, porem contra elas vem o 

Senhor. O Senhor quer somente um corpo, que é a Igreja. Essa revelação é fundamental, pois é o 

que Deus estava pensando quando disse façamos o homem. Ele havia pensado em um único 

homem, o gênero humano, enchendo toda a terra, com o se fosse ramos de uma só arvore, de uma 

só vida, da arvore da vida divina. Uma só vida fluindo através de um só homem corporativo com 

muitos membros, enchendo a terra. 

  Porque Deus trino? Trindade quer dizer comunhão; é a comunhão do Pai com o Filho no Espirito 

Santo. A plenitude divina que procede do Pai até o Filho, e do Filho até o Pai na divindade 

compartilhada pelo Pai e o Filho que é o Espirito. Deus é Espírito e é Trino, e Ele quer ser 

expressado em comunhão, na economia, no reino e no homem corporativo, como um só homem, 

um Corpo. A trindade quis incorporar um ser corporativo que a pudesse conter e expressar; por isso 

disse: “Façamos o homem a nossa (plural) imagem (singular)”. Quem é a imagem de Deus? Cristo. 

II Co 4:4b diz: “...Cristo, o qual é a imagem de Deus”. Col 1:15: “ Ele (Cristo) é a imagem do Deus 

invisível”. 

  Hebreus 1:3: “ O qual (Cristo), sendo o resplendor de sua gloria, e a imagem mesma de Sua 

substancia (no grego hipóstases) ”.  

  Por meio de Cristo o Pai é conhecido, o Deus invisível se faz visível, se expressa, se manifesta 

pelo filho. O Filho é a imagem do Deus invisível, do Pai, como se nos dissessem a exata produção 
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do Pai; quando o Pai se conhece a Si mesmo, e isso é desde a eternidade, gera uma imagem de 

Si que é igual; essa é Seu Verbo, pelo qual Ele é conhecido e revelado. O homem corporativo, que 

é a Igreja, foi criado para que a Trindade, que estava oculta e ninguém a conhecia começasse a se 

expressar sua Gloria, e a comunhão de Deus Pai para com o Filho no Espirito seja manifestada 

nesse homem corporativo, o agora redimido, o novo que é o Corpo de Cristo e incorpora a todos os 

filhos de Deus; e nessa nova criação não existe divisão alguma. As divisões existem, porém, na 

carne do velho homem, mas não novo homem que é no Espirito. 

  E na nova criação, o homem novo foi criado em justiça e santidade da verdade, e na unidade, e 

ali não existe possibilidade de divisão; todas as divisões são geradas na carne, no velho homem; o 

novo é o corpo de Cristo como diz a Epistola aos Efésios. A passagem de Genesis 8:28 diz que: “... 

aos que amam a Deus, todas as coisas lhes ajudam para o bem, isto é, aos que conforme a Seu 

proposito são chamados”. Aí menciona a palavra proposito; porem como pode Paulo conhecer o 

propósito de Deus? Quem pode conhecer o que estava no profundo do coração de Deus? Somente 

Seu Espirito. O Espirito Santo recorda a Paulo quando Deus falou pela primeira vez acerca do 

homem em Genesis; Paulo teve muita pressão para entender essas palavras, imagem e 

conformação a semelhança de Deus. Paulo não leu esses versículos apuradamente; queria ouvir 

do coração de Deus pelo Espirito Santo. Por isso imediatamente depois (verso 29) começa a 

explicar isso do proposito com a frase: “ Porque aos que antes conheceu...” Deus sabia que alguns 

não iam chegara isso, porém tinha um plano antes da fundação do mundo, para redimir aos que 

chegariam a ser o novo homem. Desde toda a eternidade Deus sabia quem ia ser salvos, porque é 

Deus e tudo o que é de Deus é eterno e é imutável; em Deus não há mudança, o amor de Deus é 

eterno, assim como Seu conhecimento e Seu Proposito; e Nele não sombra de variação. 

  E segue dizendo: “...aos que antes conheceu, também os predestinou (ou seja, lhe deu um destino 

por antecipação) para que fosses feito conforme a imagem de Seu Filho”. Por isso diz que os que 

amam a Deus, todas as coisas lhes ajudam para o bem; não somente as coisas agradáveis, mas 

todas; isto são os que conforme os Seus Proposito são chamados; todas as coisas trabalham para 

conformar aos que Ele conheceu, a imagem de Seu filho. Conformar é dá uma forma, e isso significa 

que tínhamos outra forma e quando começa a nos mudar de forma, isso as vezes dói, e isso é o 

que Deus está fazendo. Ele está fazendo o homem a imagem de Seu Filho; esse é o trabalho de 

Deus. Deus está transformando o gênero humano, fazendo o organismo corporativo da humanidade 

nova que é a Igreja, porque a velha para isso já não conta; para reinar com Cristo já não conta, o 

velho homem já não conta nisto; o velho homem está excluído do negócio, pois somente o que 

provem do novo homem tem parte neste negócio. 

  Qualquer coisa que não provem de Cristo não conta e não está incluída no trabalho de Deus na 

terra; tem a ver com o trabalho do diabo, que edifica outra cidade, porém não Jerusalém. 

  Deus criou Adão e este caiu, e o que era o homem se tornou velho; quando Adão se multiplicou, 

e já era velho aos olhos de Deus, já não servia, tinha que ser redimido, resgatado, regenerado. A 

Igreja é agora o cumprimento continuado de Genesis 1:26, e Deus com a Igreja está agora fazendo 

o homem a Sua imagem e semelhança, como é Seu Plano desde o princípio. Em Joao 17:21, o 

Senhor Jesus disse: “ (Pai) ...para que todos sejam um; como Tu, oh Pai, em mim, e eu em ti, que 

também eles sejam um em nós; para que o mundo creia que Tu me enviaste”. Em Joao 15:12 disse 

o Senhor: “ Este é meu mandamento: Que vos ameis uns aos outros, como eu os tenho amado”, 

não como esta ou aquela congregação, não somente os participantes, mas todos os que estão em 

Cristo, no Éden Novo, na nova criação. Essa é a verdadeira identidade espiritual, interior e devemos 

conhecer uns aos outros; é o Cristo corporativo, é Jesus, a Cabeça, incorporado na multidão de 

todos seus filhos sem que falte nenhum, e todos um só novo homem feito por Deus para portar sua 

imagem e portar a Ele e expressar a Trindade em comunhão; por isso a comunhão da Igreja se 

chama a comunhão do Espirito Santo. Por isso partimos o pão, porque somos um só Corpo, e cada 

vez que partimos o Pão celebramos a comunhão de um só corpo. Se tem algum filho legitimo de 
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Deus, é desse Corpo, e é nosso irmão de primeira categoria; não existe irmãos de segunda, nem 

de terceira, nem de quarta; não há estrangeiros entre os irmãos, não nem se quer gregos nem 

judeus, não há senão um só Cristo incorporado em todos Seus filhos e a todo Seu povo foi dado 

Seu Espirito e não fez diferença alguma; todos somos um só Corpo. O homem que Deus queria a 

sua imagem, conseguiu em Cristo; agora repartiu Cristo entre nós, para que a comunicação e 

partição de Cristo, que mostra Deus apareça em nós. Ele é a nossa Paz. 

O homem a imagem e semelhança de Deus. 
 

  De acordo com a Escritura, a missão do homem inclui três aspectos fundamentais no Proposito 

de Deus: Imagem, semelhança e senhorio. Estes três aspectos clarificam nossa identidade e 

clarificam nossa missão; fomos desenhados para essa missão. 

  Imagem. Deus fez o homem a Sua imagem, para que o homem o expresse. Deus criou o homem 

pensando em Seu próprio Filho, Jesus Cristo. 

  O homem foi desenhado para ser a imagem de Deus.  A imagem de Deus é uma só, e essa 

imagem é Seu Filho Unigênito, Cristo, Sua perfeita expressão. Diz em II Coríntios 4:4b: “...Cristo, o 

qual é a imagem de Deus”. “Façamos o homem a nossa imagem...” deus criou o homem integro; a 

Palavra de Deus descarta de uma só vez toda a teoria do evolucionismo. Deus quer desde o 

princípio o homem integro, e integrado por três partes: espirito, alma e corpo. E no plural “façamos” 

vemos manifestada a Trindade Divina: O Pai, Filho e Espirito Santo. Deus é Trino porem Sua 

imagem é uma só. Encontramos Deus em Seu Filho, e através Dele nos é revelado. Em 

Colossenses 1:15 diz que “Ele (Cristo) é a imagem do Deus invisível, o Primogênito de toda a 

criação”. É admirável o que é o destino do homem. O homem foi criado para ser a imagem de Deus. 

De nenhum outro ser se diz algo semelhante; nenhuma outra criatura foi desenhada para ter 

comunhão com Ele. 

  A imagem de Deus em Cristo também a vemos em Hebreus 1:3, quando diz: “...O qual sendo o 

resplendor de Sua gloria, e a imagem mesma de Sua substancia, e Quem sustenta todas as coisas 

com a Palavra de Seu poder, havendo efetuado a purificação de nossos pecados por meio de Si 

mesmo, Se sentou a destra da Majestade nas alturas”. A imagem que revela o Pai é o Filho; nenhum 

ser foi desenhado como o Filho. O Filho é a imagem de Sua substancia, e Deus revela a Si mesmo 

através do Filho. É o Pai revelado através do Filho pelo Espirito Santo. Onde encontramos a Deus? 

No Filho. Deus como Pai é invisível. Diz em Joao 1:18: “ A Deus ninguém viu jamais; o Unigênito 

Filho, que está no Seio do Pai, Ele lhe dá a conhecer”. Deus na eternidade tem um Filho, o 

Unigênito, destinado a ser o Primogênito. Em I Jo 5:20, lemos: “Porem sabemos que o filho de Deus 

é vindo, e nos tem dado entendimento para conhecer o que é verdadeiro; e estamos no verdadeiro, 

em Seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna”. Quando em Genesis diz: 

“Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança”; a palavra no idioma original 

para expressar a imagem, é também o que se traduz caráter. Assim como se diz que uma máquina 

de escrever ou imprimir tem tantos caracteres, com os quais fica exatamente impresso, isso significa 

imagem. Deus se conhece desde a eternidade, porque Ele é sem princípios, e esse conhecimento 

que tem de Si mesmo tampouco tem princípio, porque Deus nunca começou a conhecer-se, como 

diz em Provérbios 8:24, falando da sabedoria: “Antes dos abismos foi gerada”, porem havia sido 

gerada sem princípios. Deus sempre se conheceu, e essa sabedoria gerada por Deus acerca de Si 

mesmo, é sempre a imagem de Deus tem de Si mesmo; é como uma exata reprodução de Si. Que 

está diante Dele, e que não é outro senão o próprio Deus, porém é o Filho. É Ele o Verbo. Deus 

está tão enamorado de Seu filho, que como diz em romanos 8:29. Não quer que fique sozinho. Deus 

quer que Seu Unigênito, que é o amor do Pai, a delícia do Pai, seja o Primeiro, o Primogênito entre 

muitos irmãos, e tenha a preeminência. Fez a criação, fez o homem e fez a Igreja, que é o amor do 

Pai e o Filho pelo Espirito. Tanto ama Deus o Filho, que não quer que fique sozinho. Ele quem 
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muitos que sejam iguais a Seu Filho, e que Seu Filho seja o Primeiro, e todos os demais sejam Seu 

Corpo, como a reprodução. Isso nos diz que o Pai como se imprime a si mesmo no filho, e agora 

quer que o Filho fique impresso no homem. Maravilha de Deus! Deus imprimindo-se no homem. 

Por isso a Palavra diz que mirando a cara descoberta, como em um espelho, a gloria do Senhor, 

somos transformados em Sua mesma imagem (2 Coríntios 3:18). Algo parecido ocorre com uma 

fotografia quando é revelada; isso ocorre porque é exposta a luz, recebe a impressão e logo aparece 

a fotografia, e na Palavra diz que é como em um espelho. O homem foi desenhado como um 

espelho, o qual deve estar na presença de Deus e receber a impressão de Deus, para que o caráter 

de Deus fique impresso em nós e apareça em nós. Essa é a Igreja, o Novo homem; para isso 

fomos criados, e por isso somos como somos; porque o destino que Deus nos deu, o proposito para 

o qual nos fez, determina como somos.  Se entendermos para o que nos fez, entenderemos como 

somos, e funcionaremos bem, pois aplicamos essa “maquina” a um labor que não lhe corresponde. 

E isto a Palavra é preciosa: Deus nos conhece em Seu Filho. Disse a Trindade: É nossa imagem 

(plural), porque a Trindade se sente representada perfeitamente no Filho. Porem como o Filho é a 

Cabeça, necessita ter uma esposa, um Corpo determinado mediante uma economia, para que 

essas relações intimas da trindade sejam reveladas e gloria de Deus seja conhecida na terra; por 

isso Deus quer encher a terra com o homem, porque o homem é o veículo Dele, de Sua expressão, 

de Sua semelhança e de Sua gloria.  

Semelhança. Para que o homem tenha comunhão com Deus, uma estreita relação com Ele, e 

possa representar a Deus. Para que o homem possa expressar a Deus, tem que ter semelhança 

com Deus afim de que Deus possa se conter no homem e expressar-se através do homem. É muito 

precioso quando a Igreja começa a multiplicar-se, e a Igreja sabe quem é, e está exposta a luz de 

Deus, para receber a impressão de deus. Quando a gente vem todos juntos ao redor do Senhor e 

recebemos Dele a impressão. Ele começa a aparecer no Corpo de Cristo; quando isso ocorre 

devemos entender que não se trata somente de uma reunião para cantar e alegrar-nos a nós 

mesmos, porque temos vindo diante de Deus, como uma fotografia, para receber a impressão de 

Deus, para que Ele apareça na Igreja; essa é a comunicação do Pai com o Filho no Espirito entre 

os membros do corpo de Cristo. Semelhança é afinidade para poder ter companheirismo, para 

poder ter amizade e intimidade. 

  As vezes imaginamos Deus muito longe, porem Ele não nos fez para que estejamos longes; Ele 

quer se dá para nós, que que o entendamos. Um animal não pode entender, nem se quer o macaco; 

porem o homem é feito a Sua semelhança, tem sido conformado para ser como ele. Deus disse: 

Não te pareces, todavia, comigo, Igreja, corpo de Cristo, meu Filho; ao te pareces com a Trindade, 

todavia; por tanto vou seguir apertando aqui, martelando ali, limando cá, até que te pareças, até 

que te conformes, até que tomes a forma do Deus Trino que fala em plural. Deus está trabalhando 

nesse sentido. Imagem para expressar a Deus, semelhança para ter união e intimidade, para 

parecer-nos, para ter relação. Deus não quer conservar a distância. Ele quer que sejamos um até 

com o mais pobre de Seus Filhos, para Deus não existe classe média, Igrejas de pobres, isso não 

se justifica; e alguns dizem: Isso não tem nada que ver conosco. Tu crês que pode haver um filho 

legítimo que não tenha que ver contigo? Quem pensa dessa maneira não tem conhecido a Deus. A 

espada do Senhor rasga toda a nossa naturalidade, nossos racismos, nossos culturismos, nossos 

denominacionalismos; todas as classes de ismos terminam na Igreja, porque a Igreja é um só 

homem; Deus não quer guardar distancias. Deus disse que “todos sejam um; como Tu oh Pai, em 

Mim, e Eu em Ti, que também eles sejam um em Nós”. Como se dissesse, nós vamos ser para eles 

a inspiração, o conteúdo, a realidade, a vida, vamos ser a própria vida”. Deus o Pai, o Filho e o 

Espirito Santo em Sua casa, sendo a Luz da Igreja que se reflete nesse espelho que é a Igreja. 

Porque o homem corporativo é como um espelho que está exposto a luz da Trindade. 

  Senhorio. O homem como senhor da criação. Entramos agora no aspecto do Senhorio. Para que 

o homem represente a Deus, Ele o outorgou uma jurisdição. Todo senhorio ajuda uma jurisdição. E 
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nessa jurisdição que Deus deu ao homem, sempre houve um oponente, um inimigo dos propósitos 

de Deus. Esse inimigo do homem e de Deus é Satanás, que desde o princípio lutou com astucia 

para arrebatar esse senhorio do homem; senhorio que tem sido resgatado por cristo mediante sua 

morte na cruz e gloriosa ressurreição. Deus sabe que no universo houve um querubim, Lúcifer, que 

arrastou a terça parte dos anjos, pretendendo ter uma proposta diferente da de Deus, e que tem 

feito, desastres através da História. E Deus cria o homem quando já existia este ser sinistro. Deus 

quer que o homem novo senhoreei precisamente onde estava entronizado o outro, e isso implica 

guerra desde o princípio; do contrário não teria feito guardar o Éden. Guardar de que? De espinhos 

e abrolhos, se ainda não havia maldição? Mais sem da arvore da ciência do bem e do mal no meio 

do jardim por quem entraria a serpente. Devia haver algum perigo quando o Senhor tomou essa 

determinação. Porem Deus é fiel e todos nós devemos entender a Deus. Antes de nós houve uma 

criação, as dos anjos. Em Jó 38:7 diz que quando Deus tomava as medidas da terra e viam a criação 

de Deus, “se regozijavam todos os filhos de Deus”, os anjos. Ali aos anjos são chamados filhos de 

Deus. Eles são os espectadores e entre eles foi que se recebeu Lúcifer, e se apresentava diante de 

Deus com os filhos de Deus, depois de percorrer a terra, e Deus dizia: “Não vistes meu Servo Jó? 

Somos um espetáculo a Deus e aos anjos, e também mesmo ao mundo. 

  Lemos em I Coríntios 4:9b: “...Pois temos chegado a ser espetáculo ao mundo, aos anjos e aos 

homens”. Temos o exemplo de um aquário; Tu estás de fora olhando as plantinhas, as pedrinhas, 

os peixes, desde outra dimensão. Também uma outra dimensão estão os anjos, os demônios e 

assim mesmo Deus, olhando o aquário que somos nós os homens na terra; e Deus diz: “não tem 

considerado a meu Servo Jó, que não há outro como ele em toda a terra? E o diabo lhe responde: 

“Acaso teme Jó a Deus debalde? Não lhe tem cercado ao redor dele e de sua casa e tudo o que 

tem? (Jó 1:8,9); como dizendo-lhe: “Não deixas nem que me aproxime dele, por isso te bendize; 

porém, deixa agora que toque tudo o que lhe deste, e verás como Te maldize”. 

  Deus nos tem colocado em tal mundo, em que o diabo pretende demonstrar a Deus que no final 

não haverá ninguém que lhe seja fiel. Satanás havia dito: “Serei semelhante ao Altíssimo”. Deus vai 

dar o reino ao homem, e ao cria-lo disse: “Vou fazer o homem a nossa imagem e conforme nossa 

semelhança”, e o diabo não pode suportar isto e começa a lutar para demonstrar a Deus que o 

homem vai seguir a ele (o diabo), e vemos que Deus se arriscou a eu milhões e milhões de almas 

se fosse com o diabo e seus anjos ao inferno, por aqueles que lhe amariam e escolheriam, que 

receberiam Sua graça. 

  Tudo por aqueles que receberiam a Cristo, que sendo Deus se fez criatura e como tal venceu. É 

por isso que os demônios estão dispostos a dizer: Sim sabemos que Tu és o Filho de Deus. 

  Confessavam a dignidade do Santo Filho de Deus; porem que Ele veio em carne, não o querem 

confessar; porque como homem foi provado na luta, tentado em tudo conforme a nós, porém sem 

pecado. Aí venceu a gloria do Pai. Ele não veio aqui buscar a glória Dele, mas sim a gloria do Pai; 

e o Pai não quer que só seja Seu Filho e sim muitos outros, e Ele é o primogênito entre muitos; que 

tenha a preeminência entre todos; que seja a Cabeça, porem que tenha irmãos, que tenha sócios, 

como se pode traduzir aquela palavra, companheiros. 

  A graça de Deus se derramou no Filho mais do que em seus companheiros, os que vão ser 

provados pelo diabo, é por isso que o Senhor não tem prendido o diabo. Este tem a oportunidade 

de sair com as suas a ver se em alguma coisa lhe levamos a corrente e não sabemos por qual lado 

nos pode atacar de repente; provados em todas as coisas em referência a Satanás, para ver se lhe 

seguimos ou o vencemos, e por meio de participar com Cristo em plenitude, morrendo a nós 

mesmos. E na cruz exibe o Senhor aos principados e os despojam, porem se não passamos pela 

cruz com Cristo, eles encontram um esconderijo onde esconderem; porem quando nos negamos a 

nós mesmos e em nada participamos com Satanás, eles não encontram onde esconderem-se e são 

expostos e despojados pela cruz de Cristo, cruz da qual participamos. “Façamos o homem a nossa 
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imagem, conforme a nossa semelhança”, e vamos dizer onde vai senhorear o homem. Primeiro nas 

aves dos céus. Como, se sou eu o príncipe da potestade do ar! Teria dito o diabo. E agora é o 

homem que vai reinar nas aves dos céus. Os cananeus pensavam que eles eram os senhores da 

terra, porem Deus decidiu que Israel entrasse na terra. Agora nos aires existe outro príncipe, que é 

o diabo; porem Deus disse: Não reinará para sempre o diabo nos ares, porque na jurisdição, se 

assenhoreará o homem. Deus seguiu dizendo: E nos peixes do mar; então Apolion, rei do abismo, 

disse: Também nos peixes do mar? Como se o rei do abismo sou eu; porem Deus tem decidido 

assim. Em Ezequiel 28 diz que o querubim esteve no Éden e passeava pelo meio das pedras de 

fogo, que era perfeito em seus caminhos e cheio de sabedoria. Com razão se encheu de ira o diabo. 

  Não que lhe demos razão, porque quem tem a razão é Deus, porem vemos a razão de Deus em 

não querer fazer desaparecer o diabo e vemos a relação do Criador com a criatura. O Criador queria 

que existisse a criatura, então como a vai fazer desaparecer? É preciso escolher, tem que lutar; e 

Seu Filho sendo Deus, se despojou da condição de Deus, de Sua gloria, sem deixar de ser Quem 

é, e tomou forma de servo e como tal começou a enfrentar o diabo; e o diabo queria conquista-lo e 

não conseguiu, e com isso o filho honrou ao Pai e o Pai o constituiu em enxerto para seus filhos, 

em novo alimento dentro de seus filhos, para crescer, para formar-se, para participar-se e somente 

Cristo é o elemento do novo homem, a Igreja, Seu Corpo.  

  Aparte de Cristo não existe nada. É Nele que o Pai tem contentamento e é Nele que somos amados 

e a Ele foi que nos deu para viver por Ele, em estreita comunhão com Ele, intimidade com Ele; o 

demais é desastre. 

As partes do homem. 
 

  O tema sobre as partes do ser do homem tem sido amplamente tratado no capítulo 2 do presente 

tomo; mas, no entanto, por razoes complementares, o estudamos repetidamente agora somente 

para confirmação e ligação. Gn.2:7 dos diz: “Então Yahveh Deus formou o homem do pó da terra, 

e soprou em seu nariz alento de vida, e foi o homem um ser vivente”. Aqui Deus se revela ao homem 

tomando um nome pessoal, Yahveh, que significa “Eu Sou o que Sou”, e ao formar o homem, disse 

que soprou alento de vidas (neshamaj jayim), o qual em hebraico significa espirito de vidas. A 

palavra vida nos idiomas bíblicos (Hebraico e Grego) tem um sentido muito amplo. Em Gn. Lemos 

que o homem chegou a viver quando Deus lhe deu o espirito de vidas. As três partes do homem 

aparecem claramente em I Tessalonicenses 5:23: “ E o mesmo Deus de paz os santifiquem por 

completo; E todo o vosso ser, espirito, alma e corpo, sejam guardados irrepreensíveis para a vinda 

de nosso Senhor Jesus Cristo”. Sendo o ser do homem incorporado na Igreja, templo do Espirito 

Santo, as três partes que o compõem se relaciona com o templo de Deus do Antigo Testamento, 

assim: 

1. O espirito (do Hebraico neshamaj y ruja, e no Grego Pneuma) representa o Lugar 

Santíssimo, o íntimo do Templo de Deus. 

2. A alma (hebraico nefesh; e no grego psique) representa o Lugar Santo. 

3. O corpo (hebraico, bazar, e no grego Sómatos) representa o Átrio. 

Vida. E quanto a vida, encontramos que os idiomas bíblicos fazem diferenciação para referir-se a 

classe de vida de cada uma das partes que compõem o homem, assim: 

a. Vida do espirito (grego, Zoé). A pessoa humana recebe a vida divina, vida eterna, quando é 

regenerada; porem devemos ter em conta que Zoé não se refere a vida humana e sim a vida 

divina O homem foi criado para ter a vida com Deus. É no espirito que se encontra a mente 

espiritual. 

b. Vida da alma (grego, psique). É a vida psicológica. Ocupa uma escala inferior a vida do 

espirito. Compreende a psique humana, a personalidade, os sentimentos, a vontade e o 
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intelecto (mente). A alma opera para identificar-nos e comunicar-nos conosco mesmos; ali 

se encontra a mente natural o entendimento. 

c. Vida do corpo (grego, bios). É a vida biológica. Na estrutura do Templo, o corpo é 

sumamente importante para a relação do ser do homem com o mundo físico.  É no corpo 

que se encontra o cérebro, órgãos físicos do pensamento. 

Amor. De acordo com as partes do homem, espirito, alma e corpo, cada uma delas é assento de 

um nível diferente de amor, assim: 

a. O amor do corpo é um amor físico ou biológico, que no grego é chamado Eros, de onde 

derivam as palavras erótico, erotismo, e se usa para o amor sexual e atração física. 

b. O amor da alma é afetivo, de um nível superior ao amor biológico. Essa classe de amor é o 

da amizade, do afeto natural entre as pessoas; no grego se usa a palavra Philia para esse 

nível de amor, que por si é superior ao meramente carnal, do corpo. 

Esse amor é o que sente entre si os membros de uma família: entre esposos, entre pais e 

filhos, entre irmãos e amigos e casais de namorados. Porém é um amor imperfeito, suele 

egoísta e muitas vezes trabalha interessadamente; eu te dou se tu me deres.  

c. E o amor espiritual é o que ocupa um nível mais elevado de todos os três, em perfeição. É 

o amor que no grego se denomina agápe, pois é o amor de Deus. Esta classe de amor não 

depende do objeto amado; ama apesar de que o objeto amado desse amor não dê nada em 

troca. 

É uma mor que só Deus pode dar, e em nós pode dar-se somente quando deus está 

morando em nosso espirito. É um amor do valor e do sacrifício. 

O corpo do homem como vaso de barro. 
 

  Leiamos em II Coríntios 4:7: “Porem temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência 

do poder seja de Deus, e não de nós”. Notemos que a Palavra de Deus declara que somos vasos 

de barro; esse mesmo barro que aparece em Gênesis 2:7, quando diz:  

  “Então Yahveh Deus formou o homem do pó da terra...” 

  Também em Romanos 9:23, a Palavra diz: “...e para fazer notórias as riquezas de Sua gloria, as 

mostrou para com os vasos de misericórdia que Ele preparou de antemão para gloria”. De acordo 

com isto, não somente somos vasos de barra, mas também vasos de misericórdia. As pessoas que 

nos veem, veem em nós algo do tesouro e algo do barro. 

Deus cria o homem para um proposito especial. 
 

  Em Genesis, capitulo 1 aparece a missão do homem e no capitulo 2 aparece sua constituição, a 

qual depende da missão. Conforme a missão do homem, o faz, lhe ensina. Nos será fácil entender 

o que Deus quer, porque nos fez como somos. Diz em Genesis 2:7: “Então Yahveh Deus formou o 

homem do pó da terra”. Todo elemento de nosso organismo está no barro; por isso é que essa 

medicina naturalista tem bons efeitos no barro. Essa parte se refere a nosso corpo físico. “...e soprou 

em seu nariz alento de vida”. 

  Agora se refere ao espirito do homem. Em Santiago diz que o corpo sem o espirito está morto. 

Nós somos tripartidos, pois temos três partes. Quando o espirito entrou no homem pelo seu nariz, 

então “foi o homem um ser vivente” Isso significa que chegou a ser uma alma vivente. Quando 

Paulo analisa essa passagem diz: 
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  “Porque temos este tesouro em vasos de barro” compreendendo o homem como um vaso; por 

isso é que em Romanos 9, fala de “vasos para honra” e de outros. A Palavra vaso nos indica o plano 

de Deus para conosco os homens, que será o de conter a Deus; porque, como vamos contribuir 

com a Sua imagem e ser um canal para o Seu Reino e Seu Senhorio, senão O contemos? Como 

vamos conter e a refletir se não temos afinidade com Ele?  O espirito do homem é semelhante com 

o Espirito de Deus; se podem mesclar e fazer um só Espirito. 

  Por isso diz em I Coríntios 6:17: “...o que se une ao Senhor, um espirito é com ele”. Se unem como 

o café com leite. Antes de um lado estava o café e do outro o leite. Agora ficamos totalmente Nele 

e Ele em nós. O Espirito é o Lugar Santíssimo do templo e a alma é o Lugar Santo, é a que tem que 

receber a informação tanto de dentro como de fora. Deus se move no espirito do homem, e avisa a 

alma e a mesma entende e interpreta. Devido a isso era que no Lugar Santíssimo, onde estava a 

arca, para mobilizar a arca haviam umas barras, e as duas pontinhas das barras saiam ao Lugar 

Santo. 

Composição das partes do homem. 
 

  O espirito é o Lugar santíssimo do templo humano, onde mora o Espirito de Deus, e consta das 

seguintes partes: Consciência, Comunhão e Intuição. A intuição é a percepção de Deus, de Sua 

presença, de Sua voz, de Seu guiar. A intuição não é meramente uma dedução racional. É como 

uma espécie de semáforo que inspira nosso mover. 

  A alma é o Lugar Santo no templo humano. É o assento do ego, da mente (razão, memoria, 

concentração), da vontade (prefere, decide, escolhe), das emoções. Tudo isso integra o que se 

chama personalidade, e caracteriza a individualidade de cada ser humano; é o que nos faz ser nós 

mesmos e não outros. 

  O corpo é o Átrio do corpo humano, é o assento dos sentidos (vista, olfato, tato, ouvido, gosto, 

vestibular (equilíbrio) e cenestésico (dor e cansaço). Também é o assento dos diferentes aparatos 

biológicos: ósseo, muscular, nervoso, respiratório, digestivo, circulatório, endróquino, reprodutivo. 

  O templo de Deus e a Trindade. 
 

  Esse alento de vida que soprou Deus no homem se refere ao espirito do homem, o espirito 

humano. Romanos 8:16 diz que: “O Espirito mesmo dá testemunho a nosso espirito, de que somos 

filhos de Deus”. 

  Isso significa que o espirito do homem é criado, não é eterno, teve princípio na criação de Deus. 

Zacarias 12:1b diz que: 

  “Yahveh... forma o espirito (rujá) do homem dentro dele”. Temos espirito humano, alma humana e 

corpo humano; somos um vaso, que se une ao Senhor e recebe no espirito humano o Espirito de 

Divino, que traz tudo o que é de Cristo e tudo o que é do Pai. O Pai vem através do filho. Disse 

Jesus: “Não me deixou só o Pai; O que me enviou comigo está, e as palavras que falo, não as falo 

por minha própria conta. O Pai, que mora em mim, Ele me tem dado mandamento. Não credes que 

estou no Pai e o Pai em mim? O que me recebe, recebe ao que me enviou. O que tem o Filho, tem 

também o Pai”. Então o Filho não veio sozinho. Quando recebemos o Espirito Santo, o Espirito 

Santo trás o Filho. Por isso Jesus disse: “ O que me ama, minha palavra guardará; e meu Pai lhe 

amará, e viremos para ele, e faremos morada com ele” Joao 14:23. O Pai vem com o Filho e no 

Filho, e vem através do Espirito Santo. O Espirito Santo não nos fala por Sua própria conta, senão 

que tomará do Filho. É como quando damos a mão a uma pessoa com luva; lhe tocamos a luva, 
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porém também lhe tocamos a mão que vem dentro da luva. O Filho de Deus se tem semeado em 

nós, cresce em nós, se forma em nós.  

  Quando estamos em comunhão com Deus, recebemos o Pai, o Filho e o Espirito Santo, porque 

somos a casa de Deus, e Deus é trino; três pessoas de um mesmo Deus; e na essência de Deus 

subsistem as três pessoas, porem a substancia essencial das três Pessoas é a mesma. 

  Só que a essência divina no Pai subsiste como Aquele que gera, como Aquele de quem procede 

o Espirito. A mesma essência divina no Filho subsiste como a imagem do invisível. O invisível é o 

Pai, e o visível, a imagem, o resplendor, o Verbo, o agente, é o Filho. A essência divina no Filho 

subsiste como gerada pelo Pai, por isso falamos do Unigênito do Pai; porém não se pode falar do 

Pai Unigênito, porque o Pai não foi gerado por ninguém, em mudança ao Filho o gerou o Pai. “Meu 

filho és tu; Eu te gerei hoje” (Sl 2:7b). Essa mesma essência subsiste no Espirito Santo como 

procedendo do Pai e do Filho, porque o Espirito Santo procede do Pai e do Filho; em mudança o 

Pai não procede. Na procedência se distingue o Espirito, do Pai, mas não em essência. 

  As três pessoas têm a mesma essência porque é um só Deus. E no Pai subsiste gerando e 

exalando; e no Filho gerado e expressando, e no Espirito procedendo. A essência em Deus é uma 

só, porem subsiste de três maneiras e cada maneira tem consciência de si mesma e é Pessoas. 

Essas três subsistências distintas de uma única essência, são pessoais, porque cada uma 

manifesta com características pessoais e usando o pronome Eu. O Pai diz ao Filho: “ Eu te gerei 

hoje” O Filho diz ao Pai: “Tu, o Pai, em mim”. O Espirito Santo também fala e diz na primeira pessoa: 

“ Apartai-me...” É por essa razão que essas três Pessoas distintas formam um só Deus verdadeiro, 

a trindade, e pode dizer: “ Façamos o homem... desçamos e confundamos..., quem irá por nós, etc.” 

Essas três pessoas são inseparáveis, incluso coexistentes, pois uma está na outra. O Pai está no 

Filho e o Filho está no Pai; o Pai e o Filho vem por meio do Espirito a Igreja. Quando o Espirito vem, 

entra o Filho, e quando o Filho vem, traz o Pai, para expressar Sua gloria na Igreja. 

  Por isso diz Deus: “Façamos o homem...” com espirito para recebe-lo, com alma a para interpreta-

lo e representa-lo e como corpo para servi-lo. A alma interpreta, por isso diz que se alguém ora em 

espirito, seu espirito ora, porem sua mente fica sem entendimento e é necessário pedir a  

Deus que o entendimento interprete o mover de Deus em nosso espirito. A vida divina flui desde o 

interior até o exterior; o mover do Senhor em teu espirito passa para o entendimento, e é quando a 

alma entende, simpatiza e decide, e da ordem ao corpo, e logo o corpo obedece. 

  O presidente é o espirito, a alma é o mordomo, e o corpo é o escravo, o secretário. Ainda que no 

homem natural a coisa é ao contrário: O presidente é o corpo, a alma e o escravo e o presidente o 

mataram. Por isso é necessário entender esse desajuste que aconteceu no homem desde a queda. 

Esse homem tripartido foi posto por Deus no meio do jardim do Éden. Deus não fez o homem 

somente com corpo, não. 

  Deus disse ao homem: de todas as arvores podes comer; havia arvores frutíferas para alimentar 

o corpo; porem o homem tinha espirito. Como vai alimentar o espirito? No meio do jardim estava a 

arvore da vida; essa palavra vida se refere a mesma vida de Deus, a eterna.  Ele quer ser alimento 

para o homem; Deus quer ser digerido pelo homem, saturá-lo e que assimile a Deus; por isso Deus 

se apresenta como se fosse uma comida. “E que me come viverá..., tomar, comer”. Os homens 

foram ensinados como vasos para conter a Deus, para comer a Deus. A Jeremias disse: “Toma 

este livro, abre tua boca e come-o”. (Jeremias 15:16; Apocalipse 10:9), e disse, nutri-os, porque é 

vida, é espirito. Deus, pôs, ali a arvore da vida, a qual não estava proibida. Havia outra arvore que 

estava ao lado e que representava a Satanás, o atuar por si mesmo, independentemente de Deus, 

vivendo por nós mesmos com o se Deus não existisse, como e não tivéssemos nada a ver com Ele; 

isso era o que representava a arvore da ciência do bem e do mal. Porem a arvore da vida, 

representava viver por Deus, e isso é o que Ele quer que entendamos, e por isso Ele se fez 
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manifesto através do Filho; o que tem o Filho tem a vida. Cristo é a vida, é o caminho e a verdade, 

e a vida tem luz e ilumina, e a luz e a vida são a verdade, e a verdade é eterna; e a vida edifica a 

casa de Deus, para que Deus apareça em toda a Igreja. Em Genesis éramos barro, porem em I 

Coríntios somos as pedras, e em Apocalipse somos as pedras preciosas; o homem quer essa 

preciosa transparência, das pedras preciosas; está no homem; por isso o homem quer se adornar 

com essas pedras, e isso é o que representa o trabalho de Deus em nós. A casa de Deus deve ser 

construída com ouro, prata e pedras preciosas. Com a natureza divina, o Pai, que está representado 

com o ouro; com a redenção, cujo preço se representa com a prata, e que simboliza o Filho, e com 

as pedras preciosas, que é o trabalho de Deus nos homens, o Espirito Santo transformando-nos 

debaixo de pressão, para que o carbono se converta em diamante. Sim! Agora mesmo estás 

debaixo de pressão, entende-lhe a Deus, Ele quer que Seu trabalho apareça para que tu sejas 

precioso, pela preciosidade do Senhor. 

  Em Efésios 3:14-16, diz: “Por essa causa dobro meus joelhos ante o Pai de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, de quem toma nome toda família nos céus e na terra, para que os dê conforme as riquezas 

de Sua Gloria, o serem fortalecidos com poder no homem interior por Seu Espirito”. O Apostolo 

Paulo, elo Espirito Santo, nos apresenta aqui em forma magistral e sintética o desenvolvimento da 

casa de Deus, o Corpo de Cristo; nos vai mostrando uma primeira etapa, necessária para a 

segunda, logo para a terceira, e essa para a quarta. 

  É a experiência da pessoa e da Igreja, porque a pessoa cristã, filha de Deus, é parte da Igreja. 

Paulo conhecendo o que Deus quer e havendo recebido do Pai a maneira como realiza Seus 

propósitos agora com o homem novo, que é a Igreja, ele começa a orar por pontos especiais, porem 

o que Paulo quer que Deus dê não é material; isso vem por acrescentamento. Ele começa a pedir 

pela Igreja para que cada irmão seja fortalecido em seu espirito; o do Senhor no homem interior. Ali 

estão as preciosidades da intercessão do apostolo Paulo. Sem o fortalecimento no homem interior, 

nada de valor se faz; todas as coisas têm que começar pelo fortalecimento do homem interior, pelo 

dom de Deus. A gloria é expressão maravilhosa de Deus, e essas riquezas da gloria de Deus, em 

graça fortalecem nosso homem interior, que é o espirito. Por aí começa o trabalho de Deus, desde 

o interior até o exterior. “O que crer em mim, de seu interior correrão rios de agua viva”.  É necessário 

por muita atenção no que ocorre no nosso interior: Às vezes estamos tão acelerados e agitados, 

tão arrastados pelo mundo, pelas atividades incluindo as religiosas, e colocamos pouca atenção a 

muito suave, porém muito verdadeira voz de Deus no homem interior; a parte mais intima de nosso 

ser, lá na consciência, lá na intuição do espirito. 

  Os verdadeiros acontecimentos de valor espiritual, os autênticos, se dão primeiramente no âmbito 

do homem interior, do espirito; primeiro tem que mover- se Deus em graça. Deus tem que tomar 

iniciativa e soprar-te. Diz no livro de Jó 32:8 “Certamente espirito há no homem, e o sopro (rujá) do 

Onipotente lhe faz que entenda”. Ele se move como um suave sopro, como uma brisa interior muito 

fresca; quem sabe estamos acostumados coma as acelerações psicodélicas deste século, das 

agitações da alma, as emoções do homem exterior, e passamos por alto sobre essa brisa suave, 

porem contundente, nítida e clara, com direção de Deus. Não nos damos conta que Deus as vezes 

aprova, as vezes aplaude, e as vezes se alegra, e o sabe no espiritual; se entristece; quando se 

contrista é porque o Espirito do Senhor se contrista. Disse Maria naquela passagem de Lucas 1:46-

47: “ Engrandece minha alma ao Senhor; e meu espirito de se regozija em Deus meu Salvador”. E 

no grego, engrandece, com respeito a alma, é dito no presente, porem regozija diz respeito ao 

espirito, aparece no passado (regozijou), e isso se deve porque primeiro acontecem as coisas do 

espirito, porque ali está colocado o semáforo de Deus, o qual da luz verde ou luz vermelha; as vezes 

é armadilha, quando Deus nos diz que caminhemos devagar, com muito cuidado, porque isto é 

assunto sagrado. 

  As vezes tem liberdade, tem vida, tem paz, porque quando o Senhor está de acordo te faz saber 

por meio da vida; a vida espiritual é uma espécie de lâmpada de Yahveh; quando a lâmpada está 
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com pouca luz, tem que colocar combustível; então aumenta. A Bíblia diz: “E a paz de Deus governe 

os vossos corações” (Colossenses 3:15). É a paz no sentido de recebe-la; diz que se temos o 

Senhor, somos sensíveis no espirito; nosso espirito é uma lâmpada de Deus, de modo que quando 

o Senhor está de4 acordo nos faz saber no espirito, e quando não está de acordo, também. Existem 

ocasiões em que Deus quer que não estejamos muito apressados. Às vezes não nos damos conta 

de nossos pecados que são ocultos; talvez nos damos conta dos pecados claros; por isso o 

salmista, referindo-se aos pecados, dizia: “Livra-me dos que me são ocultos”. (Sl 19:12b), esses 

desacordos misteriosos que andam em minha mente de forma natural. 

Funções do espirito. 
 

  O espirito é a parte do homem que serve para comunicar-nos com Deus e captá-lo em suas 

diferentes manifestações. É a parte de nosso onde Deus vem morar. O espirito do homem tem 

funções diferentes das da alma humana. O espirito humano é a sede da consciência, da intuição e 

da comunhão com Deus.  

A.   A consciência, nos alerta, nos diz o que está bem e o que está mal. 

B.   A intuição ou percepção, é algo diferente a nossos sentimentos (estes se encontram na alma), 

pois se trata de um perceber mais intenso e muito mais interno em nosso ser. Por médio da 

intuição podemos perceber a presença de Deus, o fluir de Deus, sua aprovação ou reprovação. 

É uma espécie de semáforo que nos permite sentir a oportuna aprovação de Deus.   

C. A comunhão com Deus, é um componente muito íntimo do ser humano. É a parte do espirito 

por meio da qual oramos e adoramos a Deus no espirito. 

  Em I Co. 6:17 lemos: “Porem o que se une ao Senhor, um espirito é com Ele”. Isso significa que 

o trabalho de se dispensar Deus, é primeiro através de nosso espirito, quando opera a regeneração 

de nosso espirito, o Espirito de Deus fazendo-se um só com nosso espirito; a vida divina unindo-se 

com o espirito humano; mesclando em um só espirito, como o exemplo do café com leite. Logo 

essa vida se vai manifestando na transformação da alma e posteriormente e como consequência, 

se manifesta no corpo. Cada órgão está desenhado para entrar em contato com algo. O órgão para 

entrar em contado com Deus é o espirito. Diz em romanos 8:16: ”O Espirito mesmo dá testemunho 

a nosso espirito, de que somos filhos de Deus”. 

  Esta vida de Deus que entrou em nosso espirito, se converte em rios de agua viva cujo fim é correr 

de dentro para fora, transformando todo nosso ser, passando primeiro do espirito a nossa alma, 

transformando nosso caráter, começamos assim a sermos renovados e irrigados em um fluir de 

dentro para fora, como disse o Senhor Jesus em Joao 7:37b-39:  

  “Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que crer em Mim, como diz as Escrituras, de seu 

interior correrão rios de agua viva. Isto disse do Espirito que haviam de receber os que cressem 

Nele; pois ainda não havia vindo o Espirito Santo, porque Jesus não havia sido ainda glorificado”. 

  O Interesse de Deus é que o Espirito que recebemos corra até o exterior, ou seja, a alma. A 

Palavra nos ilustra este fato, por exemplo, em I Co 14:14-16, quando diz: 

  “14Porque se eu oro em língua desconhecida, meu espirito ora, porem meu entendimento fica 

sem fruto. 15Que então? Orarei com o espirito, porem orarei também com o entendimento; cantarei 

com o espirito, porem cantarei também com o entendimento. 16Porque se bendizes somente com 

o espirito, ao que ocupa lugar de simples ouvinte, com dirá o amem a sua ocasião de graças? Pois 

não sabe o que tens dito”. 

O mover de Deus em nosso espirito. 
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  Deus tem falado de muitas maneiras, e se nos apresenta com muitos nomes, de acordo as 

circunstancias, como no caso das sete cartas as sete Igrejas de Apocalipse. Ali se apresenta 

segundo a necessidade de cada Igreja. Por exemplo, no caso de Pérgamo, que significa “muito 

casado” ou “casado com muitos, hiper casado, demasiado mesclado”. Essa época de Pérgamo foi 

quando a Igreja se mesclou com a política; então o Senhor se apresenta como Aquele que tem a 

espada de dois gumes, se supõe que para separar o puro do impuro, o santo do profano, o humilde 

da opressão, o dia da noite, o que está em cima do de baixo, a carne do espirito, o que é do espirito 

do que é da alma; para não mesclar o que é de Deus com o que não é. 

  Vejamos agora como se apresenta Deus em Zacarias 12:1, quando diz: “Profecia da Palavra de 

Yahveh acerca de Israel. Yahveh, que estende os céus e funda a terra, e forma ele o espirito do 

homem dentro dele...” Yahveh exercendo nos céus. Por fim os telescópios têm comprovado que 

geralmente os céus estão se estendendo. Quantas coisas tem nos céus? Muitos milhões de 

estrelas, de sois, de galáxias, planetas, porem de pronto o telescópio do Senhor se concentra em 

um pontinho e funda a terra; quer dizer que para Deus é importante a terra. Sim! Ele se assenta 

nos céus porem lhe agrada pôr os pés sobre a terra; se fez humano, e agora na terra começa a 

buscar o mais importante que há na terra, e é quando forma o espirito do homem que é o Lugar 

Santíssimo de Sua casa na terra. Betel na terra, pelo qual o céu baixa uma escada na terra sobre 

a casa de Deus, que é muito importante para Deus (Gn.28:12). Deus decidiu vir morar no espirito 

do homem, a qual dá Seu testemunho; o que recebe o testemunho de Deus, O tem em si mesmo, 

no espirito, no mais íntimo de seu ser. É necessário dar-lhe a devida atenção ao mover de Deus 

em nosso espirito, porque ali é aonde se manifesta o governo de Deus. Deus nos dar sinal em 

nosso espirito, e é ali onde devemos distinguir o impulso de Deus, a restrição de Deus, as 

advertências e admoestações de Deus, a lição de Deus. 

  Deus disse a Moises: “Moises, no Lugar santíssimo do tabernáculo vai colocar a Arca; sobre o 

Propiciatório e debaixo das asas dos querubins falarei a vós. ” O Senhor fala no Lugar Santíssimo 

quando o sangue tem sido derramado sobre o propiciatório para cobrir o pecado; debaixo das asas 

dos querubins para não ir aos extremos, porque Deus nos mora nem fala nos extremos; as vezes 

nós vamos muito além. Tudo aquilo é figura das coisas reais. Hoje a arca, Cristo, está em nossos 

corações. Em nosso espirito é onde está o Espirito do Senhor, e é ali onde tu percebes a presença 

de Deus, a hora de Deus; porem se você estiver nas festas das agitações da alma, Deus passa de 

largo e não conhecerá Seu dia, sua visita, como no caso de Samuel, quando o Senhor o chamava, 

no começo pensava que eram coisas de Eli. Todos os que são guiados pelo Espirito de Deus, estes 

são filhos de Deus, os quais se caracterizam pelo Espirito que lhes tem dado vida nova. Em Gálatas 

4:19, Paulo fala de ter dores de parto. “Até que Cristo seja formado em vós”. Como ocorre na 

gravidez da mulher, nos crentes, como esposa do Senhor, Cristo está sendo formado em seu 

interior. No princípio as mulheres sentem um pequeno peso, e nós as vezes não colocamos atenção 

a esse pequeno peso e colocamos em risco a criatura. Se uma mulher que está gravida se põe a 

carregar coisas, subir escadas muito rápido, está colocando em perigo a vida do bebe. Pode 

sobrevir uma hemorragia e um aborto. 

  Inclusive existem mulheres que não sabiam que estavam gravidas até perderem a criança. 

Existem pessoas que ofendem ao Senhor sem dar-se conta. E tinham o Senhor morando dentro 

dele, porem como não o sentiam porque estavam muito acostumados ao psicodelismo da 

aceleração da alma. Não colocaram atenção a esse mover íntimo e profundo do Espirito, a esse 

pequeno chute. De pronto, como que o Senhor Jesus se estremeceu no espirito, o Espirito se 

moveu em teu coração, põem antes em teu espirito. 

  Amados, vós quereis estar no reino de Deus? Quereis que os governem o Senhor em vossos 

espíritos? Não os façais escravos de homens; libertos sois de Cristo, porem que Ele os governem 

em vossos espíritos. Tu tens que conhecer o Senhor em gentileza, fiel a Ele, sem temor dos 

homens; do contrário, não sois servos de Cristo. 
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  Se tratamos de agradar aos homens, não somos servos de Cristo, temos que agradar ao Senhor 

em espirito, ser leais a Ele.  

  Quando temos buscado agitadamente daqui para lá, de lá para cá, porem o Senhor está nos que 

tem buscado a Cristo, os filhos de Deus que receberam a Cristo. Não é necessário que te digam 

os de fora. Ponha atenção em teu homem para saber até onde se move Deus. Então vais a 

conhecer a paz, então é quando te vais colocar o jugo, e isso é o que significa: “Neguem-se a si 

mesmos, tome sua cruz e siga-me”. (Mateus 16:24). Como você vai segui-lo se não sabes para 

onde vai? Porem os que Lhe conhecem, sabem para onde vai, porque disse: O Pai ama o Filho e 

lhe mostra as coisas que Ele faz, para que o Filho as façam; e disse o Pai: Ao que me ama, eu 

também me manifestarei a ele lhe darei a entender o que estou fazendo, para que o faça juntamente 

comigo. Não se engane com as aparências exteriores; conheça a gloria do Senhor, conheça as 

situações, conheça as pessoas, conheça aos irmãos. O espiritual julga todas as coisas, a visão 

espiritual na Igreja; exercitando seu espirito, seu homem interior. Nicodemos não entendia a Jesus. 

Que ´s isso que Tu falas? Que é isso de nascer de novo, como é isso, acaso devo entrar de novo 

no ventre de minha mãe? Não entendo, isso é muito complicado. Jesus lhe disse: “És tu mestre em 

Israel e não sabes essas coisas? De certo te digo que o que sabemos falamos, e ninguém recebe 

nosso testemunho, porem o que recebe nosso testemunho, esse testifica que Deus é verdadeiro” 

(Joao 3). 

Funções do coração. 
 

  Muitas vezes na Palavra de Deus encontramos que as palavras alma e coração são usadas 

indistintamente com conotações similares, que podem referir-se em determinado momento a 

mesma ideia; e coração pode significar uma estreita relação do espirito com a alma ou psique, a 

que corresponde o ego, o eu, a personalidade humana, sede ou assento de sua mente, sede do 

caráter, da consciência psíquica, das emoções, e da vontade. Por meio de nossa alma, temos 

consciência de que existimos. Ali pensamos e sentimos; ali determinamos o que devemos decidir 

e decidimos o que queremos. Com o espirito temos a consciência de Deus, pois Deus é Espirito e 

na regeneração vem morar em nosso espirito; com a alma temos consciência de nós mesmos, e 

com o corpo temos consciência do mundo material, o exterior, por meio de nossos sentidos. O 

coração do homem é onde internamente Deus quer fazer Seu trabalho. Primeiramente ocorre na 

pessoa a regeneração, quando aceita a salvação de Deus por meio da obra consumada por Seu 

Filho na cruz. Por meio da regeneração a pessoa nasce de novo, nasce de Deus; Deus nos 

transmite sua vida eterna, e vem morar em nosso coração, em nossos espíritos. Lugar Santíssimo 

de Seu templo, a Igreja. Quando Deus vem morar em nós, permanece em nosso ser para que Sua 

vida nos sature desde o interior e vá fluindo em todo nosso ser, espirito, alma e corpo; essa é a 

ordem. O desenvolvimento dessa vida interna é a que vai governando nosso ser à medida que 

vamos crescendo na vida espiritual, amadurecendo em nosso homem interior. A Palavra de Deus 

dá muita importância ao coração do homem, e Deus quer tratar continuamente com nosso coração; 

o coração humano deve ser tocado, transformado; é um trabalho de Deus continuo e constante, 

porque segundo a Bíblia, o coração consiste na relação ou sincronização entre espirito e alma e 

isso não se refere ao coração físico, e sim ao psicológico. É um assunto importante a função da 

consciência no coração. Diz I Jo 3:20-21: “ Pois se nosso coração nos repreende, maior que nosso 

coração é Deus, e Ele sabe todas as coisas. 21 Amados, se nosso coração não nos repreende, 

confiança temos em Deus”. 

  Nosso coração nos repreende, e isso significa que nos mostra que em algo estamos equivocados; 

é função da consciência, a acusação, e isso é uma combinação do espirito com a alma. A 

repreensão do coração é a acusação da consciência. E Hb 4:12 diz: 
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  “Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de dois gumes; e 

penetra até dividir alma do espirito, as juntas das medulas, e discerne os pensamentos e as 

intenções do coração. ” 

  Os pensamentos são do coração; as intenções são do coração; a mente e a vontade são do 

coração, ou seja, a alma combinada com a consciência. Em Marcos 12:30, lemos: “ E amarás ao 

Senhor teu Deus com todo teu coração e com toda a tua alma, e com toda a tua mente e com todas 

as tuas forças...”. 

  A emoção é uma função da alma e amar é uma emoção, o mesmo que odiar, ou estar triste, 

melancólico e eufórico; o coração é a porta da vida e é uma conjunção da alma com a consciência 

do espirito. Antes da regeneração, cada pessoa se comporta de acordo com seu caráter, porem o 

trabalho de Deus no coração consiste em transformar-nos de tal maneira, que cheguemos a ser 

como o caráter de Jesus, portadores de Seu amor, de Seu gozo, de Sua paz, de Sua paciência, de 

Sua benignidade, de Sua bondade, de Sua fé, de Sua mansidão, de Sua temperança, de Seu valor, 

de sua firmeza como fruto de Sua paciência em nosso espirito. Conforme nos declara a Palavra 

em Gálatas 5:22-23. 

A queda, o mal e o pecado. 
 

  Deus tem um proposito com a criação e em especial com o homem, o redimido, e a Igreja tem um 

lugar central com Cristo, para ser casa de Deus, expressar a Cristo, contendo-O e ser instrumento 

de Sua graça. 

  Esse alto chamamento tem o homem redimido, que pela graça de Deus irá cumpri esse propósito. 

Para esse proposito Deus desenhou o homem; esse proposito determinou sua missão, e a missão 

do homem determinou o desenho que Deus lhe deu para que o cumprisse. 

  Dentro desse desenho, o homem é um ser tripartido, dotado de espirito, alma e corpo. Temos que 

entender agora algo, e é que apesar do pecado, o propósito de Deus não mudou; seguirá seu curso 

e cumprirá a seu devido tempo. Devemos ter em conta a queda do homem, e como tem influenciado 

o pecado nesse vaso de barro, para poder entender a obra de Deus. 

  O pecado é uma realidade que existe, e tem afetado esse vaso de barro em toda e em cada uma 

de suas três partes. É necessário conhecer como tem sido afetado pelo pecado o coração do 

homem, sua alma e até mesmo o seu corpo; e isso se torna mais complexo esse diagnostico, e ao 

sabe-lo, tem mais efeito o remédio. O espírito foi afetado de uma maneira, a ala de outra maneira 

e o corpo de outra. Nossa salvação deve aplicar-se a nossa conduta e a cada parte de nosso ser. 

Isto é necessário conhece-lo, do contrário, se alguém o desconhece, pode fazer-se alusões; divagar 

como pode ser sua salvação, como vai ser o remédio, inclusive incursionar por caminhos 

equivocados. Se entendermos o desenho do homem e a parte integral, compreenderemos como a 

queda desordenou o homem, o afetou, o pôs em conflito em sua relação com Deus, consigo 

mesmo, com o próximo, com a natureza; ou seja, que o pecado danificou o homem. A natureza 

humana tem sido afetada em sua raiz, e se ingenuamente nos apoiarmos nela, como consequência 

nós vamos nos desiludir, e essa desilusão vem com o fim de não nos acudirmos a nossa natureza, 

não acudirmos a nós mesmos em procura de ajuda, nem confiarmos em nós mesmos, devido que 

estamos quebrados. Em nós mesmos não podemos encontrar solução ou ajuda alguma. 

O ser do homem e a hierarquia de suas partes. 
 

  O funcionamento normal de hierarquia é: espirito, alma e corpo. Diz em I Tessalonicenses 5:23. 
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4“E o mesmo Deus de paz os santifiquem por completo; e todo o vosso ser, espirito, alma e corpo, 

sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. Deus deu uma 

função diretriz para o espirito, mordomia a alma e função de serviço ao corpo. Isso significa que ao 

espirito lhe conferiu o rol de presidente, a alma de mordomia, e o corpo o de servo, O espírito do 

homem foi desenhado para receber a diretriz de Deus e essas diretrizes ou direções as recebe 

através da consciência, da intuição e da adoração. Em mudança o mordomo deve fazer as coisas, 

não conforme ele as determina, mas como é determinado pelo dono, o presidente. O mordomo não 

tem a liberdade de fazer as coisas a sua maneira. Duas coisas fundamentais sucedem quando o 

homem novo, o crente, o filho de Deus, vive no espirito:  Há vida e paz. Diz em Romanos 8:5-6: 

“Porque os que são da carne pensam nas coisas da carne; porem os que são do Espirito, nas 

coisas do Espirito. Porque o ocupar-se da carne é morte, porem o ocupar-se do Espirito é vida e 

paz”. 

  No texto grego os significados são mais profundos. Porque ali significa: Por a mente em. Os que 

pensam e se ocupam. Ou põem a mente na carne. O pôr a mente na carne é morte; porem o pôr a 

mente no Espírito é vida e paz. A alma é a que participa dos dois mundos; o espiritual e o físico. És 

na alma onde se sintetiza a pessoa, seja na carne ou no espirito. O centro da decisão está na alma; 

a alma é a que decide onde quer estar, porque ali está a vontade e Deus não viola o livre arbítrio, 

e sim que respeita nossas decisões. 

  A alma é como um pivô, como a balança onde descansam os dois pires. A alma é como o broche 

que tem unido o espirito e a carne, e é a que traduz a informação dos sentidos e os classificam e 

determina que podem estar equivocados; a alma também interpreta o espirito. Quando se trata de 

um crente espiritual, á a alma que transmite ao corpo as ordens do espirito, para seu devido 

cumprimento. Tudo isso nos diz que é a alma a que tem que escolher onde pôr a mente. O espirito 

chama para cima e o corpo para baixo. É um jogo perigoso, porque a força da carne nos leva 

cativos a morte. A alma não tem suficiente força, e por isso devemos invocar a Deus em Cristo. O 

espirito do homem deve ser o presidente porque foi desenhado para que nele more o Espirito de 

Deus. O espirito somente indica; nós p percebemos, porem devemos decidir (em nossa alma). A 

vida de Deus se manifestou em cristo e Ele pôs Seu Espirito em nós. O Espirito de Deus é o que 

dá força a nosso espirito. Se descansamos no poder do Espirito, se produz vida, e a vida mesma 

de Deus se manifesta no Filho. A confiança na alma produz morte. Se escolhes descansar no 

Espirito e estás consciente, estás atendendo a consciência, tu percebes com o espirito o 

destempero de tua carne, da alma. Se nossa alma está vendida ou submetida ao pecado, há 

descontrole em todo nosso ser. O espirito foi desenhado para cooperar com Deus, no mesmo sentir 

de Deus. Ele te indica, porém tu tens que decidir; si tu não decides, Ele respeita teu arbítrio (a 

vontade de tua alma). Ele é quer que tu decidas. Uma coisa é a orientação de Deus, a qual vem 

por iniciativa divina, e outra é o sustento de Deus, e para isso Ele quer contar com teu 

consentimento; necessita nossa decisão. Deus respeita nossa decisão. Satanás não a respeita. 

Satanás nos escraviza, e ainda mais se queremos, não podemos sair por nossos próprios meios 

de nossa escravidão; por exemplo, da droga ou qualquer outro vício. O Senhor sim respeita. Por 

meio da mente, a alma interpreta o que é do espirito; por meio da emoção, simpatiza, e com a 

vontade, decide, se toma a orientação de Deus ou não. Segundo o plano de Deus o espirito é o 

presidente, o que manda; a alma é o mordomo e o corpo é o servo. Com a queda do homem, 

mataram o presidente; o mordomo (alma), o que deveria determinar foi feito servo, e escravo de 

outro; ficou sem força suficiente; por isso devemos invocar a Deus em nome de Jesus Cristo, 

porque em nós mesmos não temos força suficiente. Somente a lei do Espirito é a que dá força a 

alma. 

O ser do homem e sua relação dom Deus. 
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  Devemos por permanente atenção a nosso espírito, ao que testifica, porque por aí é o caminho 

estreito do reino de Deus, onde é preciso negar os próprios interesses, quando algo não gosta o 

Espirito. É necessário que te humilhes, te arrependas, que confesses aquilo que está ocorrendo 

em tua vida, e dizer: Senhor, se há algo que não entendo, que permanece oculto, examina-me, oh 

Deus em tua luz; Tu és a luz. Porem se tu não o pedes, Ele vai fazer como que seguindo de largo, 

e tu ficas sem a Sua visita.  Tu tens que convidá-lo, tem que consagrar-te para que Ele reine sobre 

ti; do contrário Ele te deixas ir onde tu queiras. Porem se tu decides negar-te a ti mesmo e seguir a 

Ele, em teu espirito saberás onde vais. É necessário que o homem interior seja fortalecido pelo 

Espirito; seja feito sensível, que seja quebrada essa camada grossa que não nos deixa perceber, 

como disse o Senhor: “tens olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, porque o coração deste 

povo se tem endurecido, e os ouvidos ouvem pesadamente”. 

  Nosso espirito corresponde ao Lugar Santíssimo, onde está a arca, o trono de Deus. Quando nos 

submetemos ao governo de Deus em Espirito, então debaixo do trono é onde correm rios de agua 

viva, para dar vida as almas. Ali bebemos das aguas do rio de Deus, para ter vida eterna, vida de 

Deus; para ser vivificados e edificados no homem interior. Em Efésios 3:16-17, Paulo fala que 

devemos ser fortalecidos em nosso homem interior, primeiro escalão, para que habite Cristo pela 

fé em nossos corações, segundo escalão; se não somos fortalecidos em nosso homem interior, 

como habitará Cristo pela fé nos corações? Coração no homem é a alma mais a consciência de 

seu espirito; é a porta por onde mana a vida, porque o coração é como uma porta de saída de Deus 

por Seu Espirito até o exterior de teu ser. Pelo coração mana, flui a vida. A repreensão da 

consciência está no coração; a Palavra de Deus diz em I Joao 3:20: “...se nosso coração nos 

repreende, maior que que nosso coração é Deus” Também nossas emoções estão em nosso 

coração, como lemos em Mateus 12:30; e que a mente e a vontade pertencem ao coração, lemos 

em Hebreus 4:12. Quando Paulo está dizendo que sejamos primeiro fortalecidos no homem interior 

para que Cristo habite no coração, está falando desse fluir interior de Deus em nosso espirito, e por 

nosso espirito até nossos ´pensamentos, intenções e emoções desde a consciência. 

  Quando alguém recebe a Cristo em seu coração, é algo que dura toda a vida. Que Cristo entre 

em meus pensamentos, governe e sature todas minhas intensões e motivos, isso é ter a Cristo no 

coração. 

  É necessário que nossas emoções andem de mãos dadas com as de Cristo. Quando Cristo está 

triste não devemos estar rindo; Quando Ele está alegre, não estejamos chorando; quando Ele tem 

misericórdia, tu não sejas duro; quando Ele é firme, tu não sejas covarde; porem se Ele vai para a 

direita e nós pela esquerda, como vamos representar ao Senhor? Ele está dentro, ali no espirito, 

porem se nosso coração não é habitado, governado por Ele, vamos onde queremos, porém não 

para onde quer o Senhor. Frequentemente nos preocupa mais nossa própria imagem. Temos o 

caso de Jonas. Ele não queria ir a Nínive, porque Ele sabia que Deus é muito misericordioso, e se 

as pessoas se arrependesse, então Deus as perdoaria e não as destruiria, e Jonas ia ficar como 

um falso profeta, Nínive sim foi destruída, porém não na ocasião de Jonas, mas em uma geração 

mais tarde. Ela foi perdoada por Deus, porque se arrependeu; porem o exemplo de Jonas nos 

mostra como as vezes nossas emoções vão por um lado e as de Deus por outro. As vezes estamos 

pensando coisas, e cabe ao espirito fazer como os cavalheiros que puxam os laços para pegar os 

cavalos indomáveis; é preciso pegar esses pensamentos vagabundos. Porem se tu não estás forte 

no espirito, se Cristo não tem suficiente lugar em teu coração; de repente está lá na entrada. 

  Mas Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores; Ele tem que entrar, e não entra se não 

estivermos fortes no homem interior. Devemos ser ferventes no espirito, vir ao Senhor, invocar Seu 

nome, depender Dele e ficarmos “ligados” Nele parra que o aparato funcione. Como vamos a passar 

com um ferro frio? 
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  Como vamos esquentar o ferro se não colocar na tomada? Geralmente funcionamos com o 

homem exterior, dirigidos por nosso próprio ego, e de outros, porém não pelo Senhor mesmo, por 

Seu Espirito. Somos como aparatos desconectados. A lâmpada deve estar acesa e para e para 

isso é necessário colocar combustível na lâmpada, para que quando o Senhor venha, esteja acesa. 

Isso de habitar Cristo pela fé em nossos corações não é uma coisa simples. O Senhor primeiro 

habita em teu espirito no dia em que tu o recebes, e ocorre o novo nascimento. Agora Ele tem que 

passar do espírito a alma; o rio tem que fluir desde o Lugar Santíssimo, desde o trono, e passa pelo 

Lugar Santo, a alma; logo passa pelo átrio até fora, para levar vida as nações. 

  O fluir de Deus é desde o interior até o exterior, do espirito ao coração, pela consciência, o 

pensamento, a emoção, a intenção habitada por Cristo. Note que não estamos tratando sobre a 

regeneração, mas sobre a renovação do entendimento e a transformação por essa renovação. 

Somos transformados porque vamos recebendo luz, e a luz vem da vida; é a luz de Deus a que 

ilumina; é a luz da vida. A luz e a verdade é o que nos conduz interiormente real ou autenticamente 

em uma experiência espiritual legitima, pelo caminho que somente é Jesus Cristo mesmo; é o 

terceiro escalão, e não pode dar-se o terceiro sem dar-se o segundo, e este sem dar-se o primeiro. 

Se Cristo não habita no coração, quão difícil vai ser a edificação da Igreja. Somente edificaremos 

reinos para nós mesmos, porém não tiraremos nossas coroas para coloca-las aos pés de Cristo. 

Só tiraremos nossas coroas e as colocaremos aos pés de Cristo, quando Ele tenha trabalhado em 

nossos corações a sério e conheçamos o governo de Seus no espirito. 

  Em Efésios 3:17 diz: “... para que habite Cristo pela fé em nossos corações, afim de que, 

arraigados e cimentados em amor”... então compreendo que a coisa não é somente comigo; antes 

pensava que enquanto eu não fosse ao inferno, tudo bem; porém não é somente ir ao inferno; tem 

que amar a Deus e ter uma boa vida espiritual; e não é suficiente ser um gigante espiritual, porque 

o terceiro escalão é corporativo; porque o que o Senhor está edificando é o Corpo de Cristo. Todos 

os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres legitimamente constituídos por Deus, são 

para aperfeiçoar aos santos; para nenhuma outra coisa que a obra do ministério, a edificação de 

nenhuma outra coisa senão do Corpo; Cristo. Porem essa edificação coletiva não se pode fazer 

senão como um trato de nosso coração, pela habitação e governo de Cristo, da vida, desde o 

espirito. O ser arraigados e cimentados em amor, é para a relação dos membros entre si, para a 

coordenação do Corpo, para a coordenação do colégio dos ministérios, para a coordenação do 

presbitério, para a coordenação dos obreiros. Porem esta fase não existe porque o coração está 

fechado para Cristo na Igreja. 

  O Senhor tem que trabalhar no coração para que arraigados e cimentados em amor sejamos 

plenamente, não parcialmente, não com estreiteza, não de longe, senão plenamente abertos a 

vontade perfeita do Senhor em Seu corpo; plenamente capazes de compreender com todos os 

santos a realidade de Cristo. Não um só santo, ou um só grupinho de santos, pois não seria 

suficiente para compreender a imensidão de Cristo. Necessitamos ser tratados no coração por 

Cristo, desde o espirito, para ser plenamente capacitados para compreender com todos os santos; 

compreender eu, porem compreender contigo e tu comigo. É mais difícil compreender com outros 

a Cristo e é diferente de compreender eu só um pedacinho. Compreender a plenitude de Cristo 

necessita a capacitação da coordenação legitima do Corpo de Cristo. E Efésios 3:18 diz: “... sejais 

plenamente capazes de compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a 

profundidade e a altura...” Isso significa que devemos ser capacitados por Deus em nossos 

corações; as vezes doerá nossos corações; as vezes estaremos como esmagados em nossos 

corações, outras vezes estaremos contraditórios, humilhados, envergonhados, para que nosso 

coração possa encaixar com os santos e assim formar um gigante espiritual. Temos que aprender 

a conviver no Corpo de Cristo, e nesse processo podem aparecer as muralhas dos reinos do 

homem, onde não reina o Espirito nem a Palavra, mas o homem. 
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  Na Palavra de Deus diz que Deus não contenderá para sempre com o homem. Coloquemo-nos 

em Suas mãos para que Ele não deixe de contender conosco e nos capacite para compreender 

com todos a Cristo, e (verso19): “... conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, ara 

que sejais cheios de toda a plenitude de Deus”. Esta é a última escala de todo o trabalho e 

manifestação de Deus em nós. O Senhor quer encher de Sua plenitude a Igreja, porem a Igreja 

tem muitos bloqueios em seu coração. O Senhor tem que tratar com nossos corações para que Ele 

tenha lugar e não seja estorvado e sejamos capacitados para encaixar, montar com os demais 

membros do Único Corpo de Cristo, ao redor do Governo de Cristo pelo Espirito. É necessário que 

cheguemos ao último escalão todos juntos, vivificados no homem interior, subjugados em nosso 

coração, encaixados e bem concertados como um só Corpo para o Senhor, e o Senhor faça Seu 

trabalho a sério conosco. Ele não está satisfeito com a construção de santuários nas montanhas 

nem debaixo de arvores. Ele estabeleceu um santuário único que é Seu Corpo em Cristo e no 

Espirito, onde todos temos que oferecer-lhe nossos holocaustos. 

  Cuida-te de oferecer teus holocaustos em qualquer parte, mas no lugar que Deus escolher; ali 

deves ir, e esse lugar é em Cristo, no Espirito, e no Corpo de Cristo; esse é o Santuário único de 

Deus, onde todos cheguemos a estar em unidade espiritual e em coordenação interior legitima, 

debaixo do verdadeiro governo do Espirito de Deus. Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda 

caminhar com Ele pelo caminho estreito que é o legitimo, Jesus Cristo.  
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Capitulo 5 

A IMPORTANCIA DO ESPIRITO HUMANO 
 

Os nomes de Deus e sua revelação ao homem. 
 

  Nos outros capítulos do presente tomo temos comentado como Deus se apresenta de distintas 

maneiras. É um Deus muito rico, e, portanto, tem muitos aspectos, e é necessário então saber 

distingui-lo; não porque sejam muitos Deuses. Não! É um só Deus, por isso diferentes aspectos se 

referem as distintas maneiras em que pode tratar com o homem, conforme o desenvolvimento da 

revelação. Por exemplo, na criação, diz em Genesis 1:1 “No princípio criou Deus os céus e a terra”. 

Aqui se refere a Deus como criador de todas as coisas, e o nome revelado aqui é Elohim (plural de 

Eloah), o qual é Seu nome como Deus, o Todo Poderoso, o Ser supremo, ou seja, Aquele de quem 

depende toda criação; porem a Palavra de Deus, todavia não aparece em forma muito nítida Sua 

personalidade, pois agora só se trata em relação com a criação do homem, e da formação do ser 

humano. 

  Em Genesis 1 faz uma declaração geral do homem: “E criou Deus ao homem a sua imagem, a 

imagem de Deus os criou”. Porém mais tarde, no capitulo 2, se revela o homem de forma pessoal, 

quando entra em uma descrição mais detalhada, mais especial acerca do homem, pois já não se 

trata somente da missão do homem, senão que trata também se seu desenho, e é por isso que se 

revela usando um nome pessoal e especial, o de Yahweh ou Yahveh, que em hebraico se escrevia 

seu usar as vogais com o tetragrama YHWH; e quando Deus usa este nome está significando: “Eu 

sou o que Sou” (Êxodo 3:14). Para com a criação Deus disse: Elohim-Deus; porem esse mesmo 

Deus ao povo disse: “Eu Sou o que Sou”. Antes me haviam conhecido como o Deus Todo Poderoso, 

porem agora me conhecerão pessoalmente, e meu nome pessoal é Yahweh, esse Deus supremo, 

Altíssimo para algumas pessoas Deus parece longe, muito distante, e por isso agora Deus entra 

em contato pessoal com Seu povo e assume um novo nome. Yahweh. Seus se revela com vários 

nomes nas Escrituras; segundo o que Deus vai fazer. Ele utiliza um nome adequado. Em Genesis 

1 somente disse Deus; em Genesis 2 disse Yahveh Deus. Yahveh Elohim significa Yahveh Deus; é 

um nome pessoal de Deus, o qual usa para entrar em relação pessoal com o homem; como vai criar 

o homem para ter relacionamento pessoal com Ele, então se apresenta como Yahveh Elohim; 

Yahveh Deus. 

  As vezes também com esse novo nome pessoal, Deus efetua distintos trabalhos. Por exemplo 

quando Ele aparece a Abraão no momento em que ia sacrificar Isac. Em mudança do sacrifício do 

menino. Deus prove um carneiro amarrado em um arbusto. Ali Deus se revela como o Provedor, e 

por isso se chama Yahveh-Jireh, Yahveh o provedor (Gen. 22:14), como nosso curador se chama 

Yahweh Rafah (Êxodo 15:26); como linha de frente, como o estandarte que abre o caminho a Seu 

povo, se chama Yahweh-Nissi (Êxodo 17:8-15); como o Pastor de Seu povo, se chama Yahweh-

Raah (Salmo 23:1); como a paz de Seu povo, se chama Yahweh-Tsidkenu (Jeremias 23:6); Quando 

deus está presente, se chama Yahweh-Shamma (Ezequiel 48:31). O mais característico dos nomes 

de deus é Yahweh Tsebhaoth, o Deus dos Exércitos, que também usa para revelar-se como o Deus 

de Graça. Outras vezes se designa como Senhor O Adonai (plural de Adon), que significa, o esposo, 

o amo. El-Olam, que significa o Eterno. El-Shaddai, que significa o Peito todo suficiente, que 

alimenta para fazer frutificar. 

  É o nome feminino de Deus. Shaddai vem da raiz Shad, que significa peito nos idiomas semíticos. 
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  Ao observar os distintos nomes com que Deus se apresenta, nos damos conta de que isto não é 

insignificante, pois tem sua importância para cada ocasião. Ele toma um desses nomes, em relação 

com os atributos pessoal com o que Deus se revela ao homem em determinada ocasião. Nos 

capítulos 2 e 3 do apocalipse aparece as mensagens das sete Igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, 

Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ali vemos que cada vez que envia uma mensagem a Igreja, 

o Senhor se apresenta como alguém diferente; porem tem que ter em conta que as credenciais com 

que o Senhor se apresenta em cada ocasião, tem que ver com a respectiva necessidade de Seu 

povo, e cada vez se apresenta em um aspecto diferente. Uma vez se apresenta como o que tem as 

sete estrelas a sua destra, outra como o que tem a espada; outra vez se apresenta como o que está 

em meio dos candeeiros. Cada apresentação do Senhor tem que ver com a circunstância na qual 

se apresenta. No caso da mensagem a Igreja em Esmirna. A segunda da lista, o Senhor olha as 

circunstancias que atravessa a Igreja. Ia passar por uma série de perseguições, e por isso lhe diz 

(apocalipse 2:9-10): “Eu conheço tuas obras, e tua tribulação, e tua pobreza (mas tu és rico), e a 

blasfêmia dos que se dizem ser judeus, e não o são, são sinagoga de Satanás. Não temas em nada 

o que vais a padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vocês no cárcere, para que sejais provados, 

e tereis tribulação por dez dias. “Sê fiel até a morte, e Eu te darei a coroa da vida”. 

  A Igreja de Esmirna vai ter tribulação e provas; e é por isso que a eles o Senhor se apresenta 

como Aquele que passou provas primeiro e que, no entanto, está aí, vitorioso. No verso 8 diz: “...o 

que esteve morto e viveu”. O Senhor diz: “Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos 

dos séculos”: Eu sei o que lhes estou dizendo; não temam. Eu passei pela morte, porem estou vivo. 

Vivo de entre os mortos. Se fiel até a morte. Eu não colocarei uma carga a ti que Eu não houvesse 

levado. Sê fiel até a morte, e porque Eu vivo, te darei assim mesmo a coroa da vida. 

Deus se apresenta segundo as circunstancias. 
 

  Cada nome e cada credencial com que se apresenta o Senhor, se relaciona com as circunstancia 

com que tem que viver, que enfrentar Seu povo; e o objetivo disso é para que valorizemos mais, de 

acordo com a nossa própria vivencia. Temos o caso do profeta Zacarias, filho de Berequias, cuja 

família havia regressado do exilio babilônico com Zorobabel e Josué. Deus estava interessado na 

restauração de Sua casa e encaminhou um remanescente de Seu povo com Zorobabel a cabeça. 

Os trouxe desde a Babilônia, depois de um exilio de 70 anos, afim de reconstruir Sua casa. A 

reconstrução da casa de Deus tinha dificuldades, e as vezes com muitas dificuldades é necessário 

que o povo sirva a Deus. Houve opositores, e Deus, para animar e alentar o povo a continuar a 

reconstrução de Sua casa, enviou os profetas Ageu e Zacarias. As profecias destes varões são em 

tempos de restauração, e entre essas profecias, encontramos uma no capitulo 12 de Zacarias, que 

fala acerca da liberação futura de Jerusalém; e é importante analisar a forma como Deus usa esse 

profeta. O Senhor se apresenta aqui em um tempo de restauração, e no capitulo 12 fala da 

libertação de Israel; fala também da fonte que sairá da casa de Davi, do Espirito de Graça que o 

Senhor derramará. E no versículo 10 diz: “E derramarei sobre a casa de Davi, e sobre os moradores 

de Jerusalém, espirito de graça e de oração; e olharão para mim, a quem traspassaram, e chorarão 

como se chora por filho unigênito, e afligindo-se por ele como quem se aflige pelo primogênito”. No 

capítulo 13:1 diz: “E naquele tempo haverá manancial aberto para a casa de Davi...” Esta é uma 

mensagem que o Senhor dá a Seu povo para anima-lo em tempos de restauração. 

  O Senhor se apresenta segundo as circunstancias. É como quando se dispõe a ir fazer esporte, 

te vestes para fazer esporte, se vais a um restaurante colocas uma veste apropriada para a ocasião. 

Se o Senhor necessita prover, se apresenta como Yahweh-jireh; se precisa sarar, se apresenta 

como Yahweh-rapha; se necessita pastorear, se apresenta como Yahveh-ra’ah; porem nossa 

atenção a fixamos na forma em que Deus se apresenta aqui em tempos de restauração, quando 

está aponto de fazer manancial de agua viva. Em Zacarias 12:1 diz: “ Profecia da palavra de Yahweh 
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acerca de Israel. Yahweh, que estende os céus e funda a terra, e forma o espirito do homem dentro 

dele...”. As circunstancias do povo nesta ocasião não eram fáceis; todos os trabalhos da restauração 

se levam a cabo com muitas dificuldades; havia demasiada oposição e Deus se apresenta a seus 

profetas para alenta-los e anunciar mananciais de vida. Com que credenciais se apresenta? Com 

que vestido vem? E diz algumas coisas mais: “Yahweh, que estende os céus...”. Eles nesse 

momento necessitam trabalhar depositando toda a sua confiança em Deus todo poderoso capaz de 

livra-los de toda oposição e desconcerto; por isso vemos que se apresenta como o que estende os 

céus e funda a terra. Hoje em dia os cientistas descobriram que os céus estão se estendendo 

(dizendo que é o efeito do Big-Bang, a grande explosão), que as galáxias estão se separando. 

  Na Bíblia diz que Yahweh estende os céus. Dos céus que tem milhões de galáxias, de estrelas... 

De imediato o Senhor se esquece de tudo isso e chega a terra e diz: “Yahweh, que estende os céus 

e funda a terra”. Como em Genesis 1:1, quando diz: “No princípio criou Elohim os céus e a terra”, e 

logo descreve um montão de coisas grandiosas. O anterior nos indica que entre todo esse monte 

de criaturas de Deus, sol, estrelas, galáxias, há uma que é especial para Ele, já que decidiu coloca-

las por estrado de Seus pés. Em Isaias 66:1 diz: “Yahveh disse assim: Os céus é meu trono, e a 

terra estrado de meus pés...”. No capítulo 1 de Genesis, quando fala do quarto dia no 

desenvolvimento da criação, diz nos versículos 16-17: 

  “16E fez Deus os grandes luminares; a luminária maior para que assenhoreasse o dia, e a 

luminária menor para que assenhoreasse a noite; fez também as estrelas. 17E pôs Deus na 

expansão dos céus para alumiar sobre a terra”. 

  Note essa contundente frase: para alumiar sobre a terra. Isso nos leva a convicção de que a terra 

é o ponto de benefício da organização celestial. Alguns ao ler os tratados sobre astronomia, ainda 

que tem sido escrito por pessoas algumas não crentes, se pergunta como é que esses autores não 

caem em conta de que esses mesmos estão testificando de que eles veem no universo, e que tem 

que ter uma mão maravilhosa que tem ordenado as coisas de tal maneira. Deus vai concentrando 

as coisas desde o grande até o mais pequeno, até chegar ao principal. É curioso a forma como 

descobriram o planeta Netuno. Esse planeta é escuro. Não se pode ver; e para descobri-lo não foi 

a simples vista; mas que os cientistas viram que a orbita de Urano, outro planeta localizado perto 

de Netuno, erra irregular. 

  Eles conheciam o tamanho, a velocidade de Urano, sua línea, sua relação com o sistema solar, e 

como o que eles conheciam, podiam deduzir sua orbita. Porém não foi assim, senão outra, irregular. 

Isso significa que uma força desconhecida no sistema solar desviava a orbita de Urano. 

  Então se deram a tarefa de buscar em que ponto poderia encontrar-se essa outra força de 

gravidade que desviava a orbita de Urano, e o resultado foi que descobriram o planeta de Netuno. 

Para que trazemos a colocação de tudo isso? Para pôr a claro que todo o sistema solar está em 

função da terra. Claro que o sol é mais forte; claro que Júpiter é maior, porem isso beneficia a terra. 

  O equilíbrio do sol e a gravidade dos planetas faz que a orbita da terra seja correta, de tal maneira 

que não esteja perto do sol, porque nos queimariam; que não esteja tão longe do sol, porque nos 

congelaríamos; que não vá muito rápido, porque sairíamos; que não fosse demasiadamente 

devagar porque cairíamos, mas que vá exatamente por onde vai com as inclinações exatas, e com 

a velocidade exata, conforme determinou o Criador. Por que a inclinação exata? Porque se a 

inclinação fosse distinta, como a de Urano (a inclinação de Urano é distinta, porque de um lado 

sempre dá o sol e a outra nunca lhe dá o sol), se a terra não tivesse a inclinação que tem, um lado 

daria sempre o sol, então se evaporaria todo o oceano, ficando só o sal, e de outro lado como nunca 

teria sol, seria congelado. Isso significaria que a terra, em vez de ser tão formosa como é, seria por 

um lado sal e por outro, gelo. Não haveria vida. O equilíbrio de forças do sistema, dos demais 

planetas, fazem que o benefício do sistema se concentre na terra, e que a terra tenha o tamanho 
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que deve ter, a velocidade que deve ter, a inclinação que deve ter. Se a lua estivesse mais perto, 

as marés correriam por toda a terra a cada tempo; e se estivesse mais longe, não haveria a 

suficiente gravidade para que houvesse continentes, e estaria tudo sempre coberto de agua. 

Um caso especial de revelação. 
 

  O fato de que Deus dissesse a Jó: “Quem ordenou suas medidas (da terra), se o sabes? ” (Jó 

38:5), isso nos diz que Deus mesmo foi o que despertou a curiosidade do homem para captar as 

medidas da terra; para nos darmos conta de que Deus pôs a luminária maior, a luminária menor, as 

estrelas, para iluminar sobre a terra. Essas são as credenciais de Deus. Deus disse: Eu sou o que 

estende os céus e funda a terra; como que dizendo, que os céus são para a terra.  

  Como funda Deus a terra? A funda através de equilíbrio, das forças da gravidade, etc. O curioso 

é que Deus não termina aí na terra, mas que de pronto segue dizendo: “... e forma o espirito do 

homem dentro dele”. Como significando: os céus são para a terra, a terra é para o homem, e o 

homem tem um espirito. Aqui ´há uma escala de valores; como Deus passa do grande ao pequeno, 

como quando se domina uma panorâmica. Primeiro se apresenta uma panorâmica de grandes 

proporções; vemos montões de estrelas, luzinhas no espaço sideral, e de pronto vai se acercando 

pouco a pouco até os detalhes, até que deus se acercou plenamente a terra. Uma vez na terá 

novamente se vai acercando até encontrar-se com o homem. Em frente ao homem se propõe Deus 

penetrar dentro dele até encontrar o espirito do homem. 

  É tão importante o mover de Deus desde a panorâmica dos céus até acercar-se e penetrar no 

espirito do homem na terra, que a Palavra de Deus diz ali: “Yahveh, o que estende os céus”; então 

se esquece do céu e “funda a terra”. Uma vez estando na terra vemos que existe camelos, existe 

vacas, existe camundongos, existe de tudo; e também existe o homem, e o homem. Vemos a forma 

maravilhosa como Deus apresenta esta escala sinalizando as coisas desde o grande até ao 

pequeno, para logo ir ao centro, ao ponto principal da criação. Não existe entre as coisas criadas, 

nada tao importante como o homem. 

  Mesmo os anjos não foram feitos a imagem e semelhança de Deus. Por isso o diabo disse: serei 

semelhante ao altíssimo (Isaias 14:14). O Senhor disse: “Façamos o homem a nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança” (Gn. 1:26). A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, 

que servem aos herdeiros da salvação (Hb. 1:14); Deus os fez como se fossem serventes de Seus 

filhos. 

  De maneira que dentro das criaturas de todo o universo, não existem tão importantes para Deus 

como o homem. Para Deus o homem é a criatura principal. O homem, está composto de muitas 

partes, e a parte principal do homem a que o homem desgraçadamente tem colocado muito pouco 

atenção, é o espirito do homem. Analisando um pouco as partes do homem, vemos que o homem 

tem corpo, que é o templo do Deus vivente; tem alma, sede de sua personalidade, e tem espirito. 

O templo dos judeus tinha assim mesmo três partes; O Átrio, o Lugar Santo e o Lugar Santíssimo. 

O homem designado como templo de Deus na terra, é comparado com o templo físico de Jerusalém, 

assim: O Átrio corresponde ao corpo; o Lugar Santo corresponde a alma, e o Lugar Santíssimo ao 

espirito do humano. Em Zacarias 12:1 fala que Deus forma o espirito do homem dentro dele. 

  O espirito é a parte mais intima do homem, e por isso corresponde ao Lugar Santíssimo do templo; 

logo vem a alma, que está mais afora; e por último, na parte mais exterior está o corpo. A maneira 

de apresentar-se Deus, dizendo que Ele é o que estende os céus, o faz que pensemos por um 

momento que o mais importante são os céus para Deus; porem de imediato Deus expressa uma 

ideia como se determinasse de súbito esquecer-se de Júpiter, de Saturno e de todos os demais 

planetas do sistema solar, de todos os da Via Láctea, de todos os das outras galáxias e das demais 

constelações, e decide concentrar Sua tenção na terra. Como importante é para Deus a terra! Ele 
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decide que a terra é o estrado de Seus pés. E na terra instala o homem, na terra se encarna Seu 

Filho, o Verbo de Deus, que criou o universo, vem a terra. Deus parece esquecer-se do resto da 

criação para fundar a terra e concentrar nela Sua atenção. Uma vez nela, aparentemente se 

esquece de tudo o demais que existe nela, tantas coisas tao formosas que existem na terra, com o 

os rios, os vales, os jardins, os pássaros, as mariposas, de tudo, a terra é uma beleza. Deus parece 

esquecer-se de tudo isso para concentrar-se no homem. 

O espirito do homem, objetivo especial de Deus. 
 

  O homem está composto de muitas partes; tem mente, tem emoções, tem vontade, tem 

consciência; o homem está dotado de um corpo, tem aparatos, ossos, músculos, sentidos, coração, 

porem de todas essas coisas do homem, existe uma que para Deus é especial. É o espirito. É 

possível que para a Igreja não seja importante essa parte do homem; pode ser mais o cabelo, as 

pestanas, a figura, a silhueta. As vezes sem se quer distinguimos o espirito da alma, e como vamos 

ser espirituais se nem se quer conhecemos nosso próprio espirito, seu funcionamento, suas 

funções, algo que para Deus é tão importante? Deus havia dito: Eu Sou Yahweh, que estende os 

céus, fundo a terra, e cio os olhos do homem. Porem Ele não disse dos olhos, nem a silhueta. Deus 

disse, o espirito. 

  O espirito é o lugar Santíssimo do templo, e o Espirito de deus vem ao espirito do homem para 

morar. Onde se assenta o Espirito de Deus é no espirito do homem (Ezequiel 36:26-27). Onde o 

Espirito de Deus comunica o que Ele é, o que quer, o que aprova, o que reprova, é no espirito do 

homem. Poderíamos dizer que a terra é a capital do universo, que o homem é a capital da terra e 

que o espirito é a capital do homem. Para Deus o espirito é muito importante. Existem várias 

passagens na Bíblia onde se fala de adorar a Deus, de servir a Deus, de cantar a Deus, etc. Porem 

quando lemos essas passagens nos esquecemos de alguns detalhes, algumas frases importantes. 

Lemos em romanos 1:8-9: 

  “8Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo com respeito a todos vossos, de 

que vossa fé de divulga por todo o mundo. Porque testemunha me é Deus, a quem sirvo em meu 

espirito no evangelho de Seu Filho, de quem sem cessar faço menção de vós sempre em minhas 

orações”. 

  A frase curiosa é a que aparece ressaltada por nós. Paulo poderia dizer: “testemunha me é Deus, 

a quem amo com todo o coração, a quem louvo todos os dias...”, porem disse:  “... a quem sirvo em 

meu espirito...”. Não disse somente: “a quem sirvo”, mas: “a quem sirvo em meu espirito”. Não é 

nem mesmo servir, mas servir em espírito. Deus quer que nós exercitemos nosso espirito. Para 

Deus, o espirito do homem é a parte mais importante, por isso necessitamos conhecer o que é e 

quais são as funções do espirito, conhece-lo doutrinalmente pela Bíblia, e também 

experimentalmente. Temos que distinguir o mover do Espirito de Deus em nosso espirito, porque 

se nós não andamos em espirito, mas que nos deixamos levar por nossa natureza carnal, nosso 

serviço a Deus vai ser um serviço natural, carnal, porém não como disse Paulo, em espirito. No 

capítulo 4 do evangelho de São Joao encontramos um exemplo clássico onde podemos observar 

essa diferença. 

  A samaritana, depois de reconhecer que o varão que falava com ela era Deus, começou a discutir 

pos assuntos religiosos, por doutrinas, como normalmente fazem os seres humanos. Nos metemos 

em discussões sobre doutrinas e coisas religiosas, devido a que herdamos das tradições 

denominacionais, enfrentando-nos em discussões infrutuosas, comparando uma doutrina com 

outra, entrando assim em um ambiente de religião, de controvérsia, de crítica de coisas, e nesse 

plano estava a samaritana. Ela quis envolver o Senhor Jesus em seu agitado ambiente, porem o 

Senhor se guardou e não se deixou arrastar por esse ambiente controverso. E no verso 20 desse 
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capitulo diz a samaritana ao Senhor: “Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em 

Jerusalém é o lugar onde se deve adorar”. A samaritana indica aqui que “vocês os judeus, em vez 

de pensar como nossos pais (dos samaritanos), vocês têm outra ideia”. Ali está discutindo, 

clarificando sua posição distinta além desse profeta, porém ainda não sabe quem é. 

  A samaritana lhe mostra sua condição de mera religiosa, como dizendo-lhe, nossos pais, nossos 

antepassados adoraram nesse monte (o Gerezim) por muitos séculos; logo é neste monte onde tem 

que adorar;  em vez disso vocês os judeus agora dizem que é em Jerusalém onde tem que adorar; 

como envolvendo-se nesse ambiente em que discutiam os samaritanos e os judeus; devido a isso, 

os judeus não queriam aos samaritanos, e essa foi a causa pela qual os judeus se enojaram quando 

o Senhor falou bem do samaritano que atendeu a um judeu ferido, na parábola do bom samaritano 

(Lucas 10:30-35); e os samaritanos tampouco queriam aos judeus. 

Adoração no espirito. 
 

  No verso 21, o Senhor Jesus diz a samaritana: “Mulher, crê-me, que a hora vem quando nem neste 

monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai”. Ela discutia por questões exteriores, pelo mundo 

natural; é aqui ou é lá?; é nessa religião ou é naquela; uns dizem que é aqui, outros dizem que é lá. 

Porém o Senhor lhe diz (versos 22-23). 

“22vós adorais o que não sabeis; nós adoramos o que sabemos; porque a salvação vem dos judeus. 

23Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espirito e em 

verdade; porque também o Pai busca adoradores tais para que lhe adorem”. 

  O Pai estava esperando e buscando. Existem coisas que Deus cala; porque na Bíblia existem 

coisas que não se revelam, que são secretas, que não se contam. Em Deuteronômio 29:29 diz: “As 

coisas secretas pertencem a Yahweh nosso Deus; mas as reveladas são para nós...” Porem Deus 

revelou que Ele busca essa classe de adoradores, e chega a hora em que isso suceda; e fazia falta 

que chegasse essa hora. 

  Bastante tempo se esteve tratando de servir a Deus por meio claramente religiosos; que neste 

monte, que em outro monte, que naquele santuário, que desta maneira, que tem que ser assim, que 

tem que enquadrar-se assim, que é redondo; que tem bordas, que não tem, que a medida é até 

aqui; sempre tratando de servir a Deus no exterior. Tem que servir a Deus porem com fé. Que havia 

estado esperando o Pai? O Pai havia estado esperando que chegasse a hora que o Senhor Jesus 

viesse a produzir o verdadeiro serviço a Deus. Entre as grandes festas dos judeus figurava a festa 

dos tabernáculos, festa das cabanas, a qual durava sete dias, com a assistência de muitos judeus 

que vinham de muitas partes, e era a última de um grande círculo de festas. Estando o Senhor 

Jesus em Jerusalém por ocasião dessa festa, leiamos em Joao 7:37-39 que: 

  “37No último e grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e alçou a voz, dizendo: Se alguém tem 

sede, venha a mim e beba. 38º que crê em mim, como dizem as Escrituras, se seu interior correrá 

rios de agua viva. 39Isto disse do Espirito que havia de receber os que cressem Nele; pois ainda 

não havia vindo o Espirito Santo, porque Jesus não havia ainda sido glorificado”. 

  Isto se manifestou Jesus quando lhes acabava a festa, pois era o último dia; como que dissesse, 

vocês já celebraram todas as festas, e este é o último dia da última festa e todos já vieram a 

Jerusalém e cantarão, fizeram um montão de coisas religiosas, porem agora Deus lhes convida, se 

o rito religioso não tem saciado essa sede, não tem preenchido esse vazio, a que bebam de Seu 

Filho. “Se alguém vem a mim...” o que crer em mim, de seu interior...” Qual é a parte interior do 

homem? O espirito. Ele que se conecta, conecta comigo, de seu interior começará a fluir vida; e 

isso diz do Espirito de Deus. Isso significava que do Espirito de Deus havia de fluir agua viva desde 

o homem interior, desde o interior do homem, ou seja, desde o espirito humano. O espirito humano 
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é nada menos que o canal, primeiro do Espirito de Deus. A mulher que discutia sobre assuntos 

religiosos só fixava na parte externa. Israel tinha seu círculo de festas: a da Pascoa e dos Pães sem 

fermento, logo as primícias da sega, mais tarde a de Pentecostes, que a festa das trombetas, que 

o dia da expiação, e por último a festa dos tabernáculos, a grande festa da colheita. E todos saiam 

cansados por tantas coisas e muitos ficavam insatisfeitos, porque as coisas externas não 

satisfazem, não saciam a sede espiritual; por isso o Senhor entra direto a tratar com o espirito. 

  Por essa razão que o Senhor também por isso diz a samaritana: “Mulher, crer-me, que a hora 

vem... e a hora já chegou”. É a hora que o Pai havia esperado, quando os verdadeiros adoradores 

adoram ao Pai em espirito; significa que a adoração no espirito, para alguns é desconhecida, 

ignorada. A adoração que não é no espirito não é verdadeira, é apenas como um treinamento, 

porém não e autentica. Existe adoração do tipo religioso, que pode servir de entretenimento; como 

um menino que penda que quando crescer vai ser um arquiteto, e se coloca a brincar com areia e 

fazer castelos, a fazer estradas. Simplesmente está brincando, está feliz, porem está brincando; 

essa não é uma estrada verdadeira; esse não é um castelo verdadeiro. Assim nós jogamos para 

louvar a Deus, a servir a Deus, a fazer coisas, porem o Senhor distingue que não é adoração 

verdadeira, feita no espirito e em verdade, porque o contrário de verdadeiro é falso. Existe adoração 

falsa. Quando diz que o Senhor entrou no santuário verdadeiro, significa que o outro era falso? Não, 

era apenas um símbolo do verdadeiro santuário. Moises trajou os símbolos. “Pois a lei por meio de 

Moises foi dada, porem a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo” (Joao 1:17), A palavra 

verdade, que no grego é Aleteia, significa realidade. A realidade das coisas. Não é só adorar, mas 

adorar em espirito; não somente servir, mas servir em espirito. São Paulo também fala de que 

“Orarei com o espirito, porem orarei também com o entendimento; cantarei com o espirito, porem 

também com o entendimento” (I Co 14:15). Também diz a Bíblia: “...ferventes em espirito” (Romanos 

12:11). Muitas vezes falamos do Espirito divino, porem nos esquecemos que o Espirito divino fez 

no homem um espirito humano. Essa é a carga do presente capítulo. A importância do espirito 

humano. 

O Espirito de Deus fala a nosso espirito. 
 

  Em Romanos 8:16 diz: “O Espirito (com maiúscula, de Deus) mesmo dá testemunho (a quem?) A 

nosso espirito com minúscula), de que somos filhos de Deus”. É o lugar no qual morar o que Deus 

forma no homem. O Espirito de Deus é eterno; o do homem é criado, formado por Deus, porem o 

espirito humano é o que está desenhado para contatar o Espirito divino; não é a mente, não são as 

emoções, não é nem se quer a vontade, muito menos os sentidos físicos. É o espírito humano, o 

qual foi desenhado com o órgão apropriado para entrar em contato com o Espirito divino. Devemos 

ter em conta que cada parte de nosso ser, cada órgão, tanto do corpo como do espirito, está 

desenhado para entrar em contato direto com uma porção da realidade. Existe uma realidade que 

são as cores, as frutas, os tons, as luzes, os avisos, as formas. A vista entra em contato direto coma 

a luz, com as cores; o ouvido entra em contato direto com os sons; o olfato entra em contato direto 

com os odores; o gosto entra em contato direto com os sabores; o tato entra em contato direto com 

as texturas; a mente entra em contato direto com os pensamentos; as emoções entram em contato 

direto com os sentimentos; a vontade é para exercer decisões. Porém, qual o órgão desenhado por 

Deus, a semelhança de Deus, que pode ter com Deus um relacionamento íntimo? Esse órgão é o 

espirito do homem, o espirito humano. Por isso diz que “o espirito mesmo, dá testemunho a nosso 

espirito de que somos filhos de Deus”. Poderia dizer nossos ouvidos, ou a nossa mente; porém não, 

é a nosso espirito. 

   O órgão desenhado para receber a luz de Deus é o espirito. Com o espirito é que tú capta a 

presença de Deus; por isso é que a Ele se adora em espirito; por isso lhe serve em espirito, e se 

ora em espirito. O Espirito tem várias funções, como a intuição, a comunhão, a consciência. Por 
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meio da comunhão, por exemplo, pode se adorar a Deus em espirito. Quando realmente tu estás 

em espirito, percebes o Senhor. Percebes se Ele se alegra, percebes se está triste, percebe se está 

enojado, se está calado, se está reprovando, se está aprovando, percebe se, todavia não tens 

recebido a certeza de ser perdoado; percebes se Ele está contente com o que fizeste, percebes se 

está satisfeito, se Ele recebe o louvor, ou foi por esta causa ou por aquela. Como sabes? Não é 

com a mente; é com a intuição. Essa palavra a encontramos na Bíblia e também se chama 

percepção. E na Palavra diz que Jesus percebeu em seu espirito. Também diz que “o homem 

natural não percebe as coisas que são do Espirito de Deus...” (I Co 2:14a). Em ocasiões os crentes 

percebem coisas em seu espirito, porém não estão acostumados a dar-lhe a devida atenção, porque 

temos vivido no homem exterior, e ao homem exterior gosta das emoções fortes, psicodélicas. A do 

Senhor é uma voz mais suave, mais profunda que a agitação de nossa alma; e depois que sucedem 

as coisas, dizemos que algo me chegou porem não lhe pus muita atenção. Não temos descoberto 

a importância do espirito do homem. É necessário conhecer este importante tema, para que deus 

nos ajude a despertar a importância que para ele tem nosso espirito; que cheguemos a ser 

conscientes de Seu over em nosso espirito, porque os filhos de Deus são os cristãos. O Espirito de 

Deus a quem dá testemunho? A nosso espirito. 

  Alguns estão esperando que lhes apareçam um anjo, ou uma luz, ou um trovão que lhes diga algo 

do estilo psicodélico, algo emocionante dede fora. O profeta Elias era um homem muito maduro, e 

em certas crises que sofreu, foi e se meteu em uma caverna no deserto, e por ali veio um vento, 

um terremoto e um fogo, e Elias estava muito tranquilo. Poderia haver muita emoção, muito ruído, 

porem ele permanecia tranquilo. Um vento passou, porem no vento não estava Deus, logo passou 

u m terremoto, porem no terremoto não estava Deus, logo passou um fogo, e no fogo não estava 

Deus; porem diz que depois veio um apito suave e delicado, talvez uma suave brisa, um sopro, um 

ar, essa palavra que no grego é Pneuma (I Reis 19:9-13). Me alegra saber que Elias era um homem 

que não se deixava envolver, porque o que o diabo quer é fazer-te envolver em agitações. Umas 

vezes nos quer arrastar para lá, outras para cá, que suba, que desça, que o Senhor está se 

movendo de cima para baixo, que é dessa forma ou desta outra. Porém o Senhor o que quer é 

dirigir-te, guiar-te; que “ a paz de Deus governe em nossos corações” (Colossenses 3:15a). Que 

significa que governe? Quando vai fazer algo e perdes a paz, não te deixes envolver pela agitação 

exterior, atende o interior, porque desde o interior é de onde flui a mensagem de Deus, desde o 

íntimo de teu ser, ali onde está o espirito. A Bíblia diz que o tabernáculo tinha três partes, e essas 

três partes se podem alinhar e ter relações entre si. 

  O altar de bronze no átrio, com ouro montão de coisas; logo o Lugar Santo com o candeeiro, o 

altar de incenso, a mesa dos pães e outras coisas; e no Lugar Santíssimo estava a arca, e o 

propiciatório tinha dois querubins. 

A arca era como uma caixinha com uma tampa chamada propiciatório, e em cada extremidade do 

propiciatório havia um querubim com suas asas estendidas. E disse o Senhor em Sua Palavra: “E 

dali me declararei a ti, e falarei contigo de sobre o propiciatório, de entre os dois querubins estão 

sobre a arca do testemunho, tudo o que eu mandarei para os filhos de Israel” (Êxodo 25:22). 

Tenhamos em conta em que lugar falava o Senhor. Não era fora do tabernáculo, nem no átrio dentro 

do tabernáculo; nem se quer no Lugar Santo, senão no Lugar Santíssimo, no mais interior do 

tabernáculo; ali se declarava o Senhor. As vezes queremos buscar as coisas fora, ou pretendemos 

ser guiados pelas coisas externas, daqui dali. Não; ali debaixo das asas dos querubins te falarei. 

Quantas vezes dizemos: Irmãos, o que fazer? Será bom irmos rápido ou devagar? Ou não irmos? 

Será que se dizima, ou as mulheres devem fazer penteados, ou se poderão colocar causas ou não? 

Te surgem todas essas perguntas e vai ao pastor tal, ao reverendo tal, e estás detrás de reverendo 

em reverendo buscando essa classe de orientação; porem o Senhor diz: “...ali me declararei a vós 

outros”. Se tu tratas de servir a Deus quadrando tudo; não toques aqui, não mires, não subas, desde 

o exterior, não estás servido a Deus em espirito.  Porem se tu invocas o Senhor o Senhor... Recorde-



 

55 
 

se que Ele disse: “O que a mim vem..., o que em mim crer...” e a unção te ensinará todas as coisas, 

desde o mais íntimo de teu ser, ainda que tú no exterior deseje trazer teu ponto de vista e queiras 

que prevaleça tua opinião; e as vezes és trapaceiro e manobras para sair por cima; porem dentro 

de ti há uma vozinha que diz: Trapaceiro. Porque o espirito de Deus dá testemunho a teu espirito. 

Teu espirito é o que percebes a voz de Deus; ali se declara Ele. Para Ele o mais importante é o 

espirito do homem; a parte central.  

  As vezes andamos em grande equívoco de estar esperando o que dirá o homem, o que dirá fulano, 

que dirá sicrano. Claro que eles podem opinar, porque o Espirito nos dá testemunho dos outros 

irmãos, porem o Espirito o que te informa se deus está satisfeito com isso ou com aquilo. E alguém 

pode estar dizendo: Há tantas opiniões. Que opinará estes? Que opinarão eles se o fazem no 

espirito? Se fazem o correto, esse semáforo interior te dará luz verde. 

  Sabes qual é a luz verde? O Espirito da paz. A Bíblia diz que se estivermos na carne semearemos 

na carne, da carne herdaremos corrupção; porem se o fazemos no Espirito, do Espirito teremos 

vida e paz (Gálatas 6:8; Romanos 8:6,13). Como nos damos conta se estamos em espirito ou não? 

Se houver fonte de vida, se não houver bloqueio, se houver paz, se não estás se fazendo de tonto, 

dizendo: porém é que... A cada quem é dado por dar voltas e voltas..., porem sim o Senhor estar 

aqui. “Maior é o que está em vós outros...” (I Joao 4:4). Ele está em ti, em teu interior. O Senhor diz: 

“...negue-se a si mesmo... e siga-me” (Mateus 16:24). Como vai segui-lo? Porque interiormente Ele 

está em Espirito, e a voz exterior do Espirito é a Palavra. Assim é preciso que vá a teu interior, 

conforme a Palavra dada em concordância com o sentir do espirito, com os irmãos espirituais, o 

Corpo, que vá pelo caminho correto. 

  É necessário ter em conta essas três coisas: O Espirito, a Palavra e o consenso do Corpo em 

espírito, Temos um exemplo: Se determina votar para adulterar ou não. Entre 100 irmãos, 95 

elegem adulterar; 5 não querem adulterar. Ganham os 95, e então está bem adulterar. Esse é um 

exemplo de que o consenso é na carne, sem ter em conta o Espirito e a Palavra; não é de Deus. 

Pode ser a maioria na Igreja, porém não é a voz de Deus. O consenso deve ser em Espirito, assim 

sejam dois ou três, porem em Espirito. Essa é a voz de Deus. O Senhor diz: “...neguem-se a si 

mesmo, tome a sua cruz, e siga-me”. Esse si mesmo é a alma, é o “eu”. São Paulo diz: “Não sabeis 

que Cristo mora em vós outros? ” E diz a Timóteo, o Senhor Jesus Cristo seja com teu espirito”. O 

mesmo que está em teu espirito, o Espirito de Deus, dá testemunho a teu espirito. 

  O Espirito do homem é de muita importância para Deus. As vezes vivemos psicodelicamente, 

agitados no mundo exterior, sem cair em conta da importância que é aprender o que é nosso próprio 

espirito, o mais íntimo de nosso ser, e nós passamos o tempo perguntando-nos que fazer, sendo 

agitados, arrastados e arrastando. Não devemos deixar-nos arrastar. Temos o exemplo dos 

mergulhadores, os que se põem a mergulhar. Levam uma espécie de tubo pelo qual respirar. 

Metidos nesse ambiente debaixo da agua, não respiram na agua, pois, o ar o recebe desde cima 

através do tubo, ainda que permanecem debaixo da agua. Assim mesmo nós, por agora estamos 

aqui neste mundo, como se fosse o fundo do mar, porem há um espirito limpo, respirando o senhor. 

Irmãos, o Senhor é o Deus que estende os céus, funda a terra e tem criado em espirito em nós, que 

é muito importante para ele, porque é com o espirito que Ele se comunica conosco; é desde nosso 

espirito onde flui o Espirito de Deus. “...de seu interior correrão...” significa desde seu interior até o 

exterior; desde nossa consciência e intuição a nosso entendimento; e é por isso que as vezes 

oramos em espirito e não entendemos, porque o fluir está no espirito porem não tem saído a nossa 

mente. Essa é a causa pela qual muitas vezes não entendemos; devido a isso temos que orar para 

poder interpretar do espirito. É o espirito o que’ diz algo ali dentro, em nosso homem interior. Diz 

algo, porém não sabes como explica-lo; o intuis, alí está, como espécie de um ponta pezinho do 

bebe na mulher gravida, assim também nós recebemos as vezes “ponta pezinhos” do Espirito 

Santo. Porem isso ocorre lá dentro primeiramente, e dali é de onde devemos percebe-lo, porque é 

uma “percepção” o que também se chama “intuição”. É uma percepção intima; não é uma dedução 
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natural, porque nossas deduções naturais não são confiáveis. “O homem natural não percebe as 

coisas que são do Espirito de Deus, porque para ele são loucura, e não as pode entender, porque 

se discerne espiritualmente” (I coríntios 2:14), ou seja, usando o espirito das pessoas. 

Se o espirito não é percebido, se julga na carne. 
 

  Em muitas ocasiões nos colocamos a julgar as pessoas com nossa mente natural, se são 

parecidas conosco, dizemos frases do tipo: Que pessoa tão querida! Ai, porem se for diferente! Me 

cai mal porque se parece com minha sogra. Porem vamos ver o que diz Paulo em 2Corintios 5:16: 

“De maneira que nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne; e ainda se a Cristo 

conhecemos segundo a carne (porque Ele viveu na geração dos que o conheceram por fora, não 

por dentro), já não lhe conhecemos assim”. Então existe maneiras de conhece-lo: um conhecimento 

natural, através de uma opinião natural, da carne, das tradições, dos costumes, dos prejuízos; e 

outro conhecimento se baseia em o negar-se a si mesmo para depender diretamente do guiar de 

Deus, da revelação de Deus, recebendo testemunho do Espirito em nosso espirito; assim se 

conhece não na carne, mas no espirito, sendo guiados pela verdade. Se não é pelo espirito, as 

pessoas não podem perceber a vida e a paz, que é como esse vento suave que Elias percebeu, e 

saiu arejado da prova, e se livrou dessa agitação externa que lhe rodeava. Nele não pode se instalar 

esse monte de tumultos exteriores porque ele percebeu o que era do Espirito. 

  Não devemos julgar pelas aparências, porque são enganosas, e ser arrastados a que penses 

como eles e eles como tu. Não, é pelo Espirito no espirito, por Jesus Cristo, para guiar-te a Sí 

mesmo. Onde está o Trono? A destra do Pai; ali está Jesus, e o Espirito está no espirito, e a voz de 

Seu Espirito brota em ti, e tudo o que seja de Deus deve concordar com a Palavra. Por dentro o 

Espirito e por fora a palavra, e em meio a comunhão do Corpo e o consenso do espirito dos outros 

irmãos espirituais. Paulo desse: “Se, pois, tens juízos sobre as coisas dessa vida, ponhais para 

julgar os que são de menor estima na Igreja? (Coríntios 6:4) não se refere aos que vão votar a favor 

de teu pecado; os que vão ser amigo de teu sentir, de tua fofoca, de tuas coisas. Tem que ser 

realmente pessoas que se neguem a si mesmas, que não representem seu próprio gosto, nem se 

amedrontem do gosto e da posição do outro, mas que representem o sentir de Deus, mesmo que 

lhes venha o mundo contra; que sejam fieis representantes de Deus, do sentir de Deus, e confessem 

o que é e emana do Espirito no espirito e de acordo com a Palavra. 
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SEGUNDA PARTE 

A QUEDA DO HOMEM 

Capitulo 6 

PRINCIPIO DA QUEDA. 
 

A posição do homem antes da queda. 
 

  O propósito de Deus foi prejudicado em cada uma de suas partes, e para diagnosticar a luz da 

Palavra de Deus, de que maneira fomos afetados, podemos estudar como o capitulo 3 de Genesis 

se refere especificadamente a queda do homem. E no capitulo 2 de Genesis se revelam certos 

aspectos relacionados com o capitulo 3. 

  Para entender melhor a queda, olharemos o que está relacionado com a posição normal do 

homem, e logo como foi afetado com a queda. 

  Leiamos Genesis 2:7: “Então Yahweh Deus formou o homem do pó da terra(ai está seu corpo), e 

soprou em seu nariz neshamaj jayim (hebraico que se traduz alento de vida; neshamaj jayim 

significa exatamente espirito de vidas; o jayim é plural no hebraico, porque quando o Senhor deu 

alento ao homem, não somente viveu a alma do homem, mas também o espirito do homem e seu 

corpo; e por essa causa aparece em plural vidas, porque a vida do corpo bios, a vida da alma é 

psique, de outro tipo, e a vida do espirito quando recebe a Deus é Zoé, outra classe de vida  a 

superior as anteriores; total que o homem recebe 3 classes de vida), e foi o homem um ser vivente” 

(hayah nefesh, em hebraico, significa uma alma vivente). 

   Aqui, pois, aparecem as três partes do homem: o espirito, a alma e o corpo; o Lugar Santíssimo, 

o Lugar santo e o átrio do templo de Deus que somos nós. 

  Agora vamos olhar para algo para entender o perigo. Em Genesis 2:9 lemos: “E Yahweh Deus fez 

nascer da terra toda arvore deliciosa a vista, e bom para comer; também a arvore da vida no meio 

do jardim, e a arvore da ciência do bem e do mal”. Aqui o homem é colocado com liberdade no meio 

do horto com as provisões de Deus necessárias para sua vida; porem como a vida do homem não 

é somente uma vida física, não é somente uma vida biológica, mas que o homem também tem 

espírito, e o homem foi desenhado a imagem e semelhança de Deus para conter a Deus, então o 

homem não somente deve alimentar seu corpo fisicamente e biologicamente; tem que haver 

também para o homem um alimento espiritual; então por isso disse também a arvore da vida; esta 

arvore da vida aparece aqui em Genesis, é a mesma que aparece em Apocalipse; e em apocalipse 

notamos que quando vamos a palavra grega arvore da vida, para ver que classe de vida é a vida 

desta arvore, nos damos conta de que não é uma vida biológica, porque a vida biológica em geral  

é bios no idioma grego. A vida psicológica é psique, porem a vida Zoé é a vida de Deus 

  Então ali diz que o homem foi posto diante da arvore da vida; ou seja que assim como o corpo se 

alimenta de material biológico, assim o espirito do homem deve alimentar-se da vida divina; o 

mesmo que dizer, que Deus colocou o homem em uma situação adequada para se alimentar 

espiritualmente. Assim como seu corpo se alimenta biologicamente e sua alma psicologicamente, 

seu espirito deve alimentar-se da vida de Deus, isto é que alguém vai se tornando aquilo de que se 

alimenta. Se alguém se alimenta de verduras, então vai se voltando para o que come; se alimentar-
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se de carnes vai se voltando para isso; isto é, vai se convertendo naquilo que assimila, do que se 

alimenta. 

  Vamos olhar que a vida do homem sem a vida de Deus é uma “vida” morta e não é eterna; é uma 

vida que tinha que estar em uma situação neutra, pronunciar-se a favor de Deus ou viver uma vida 

independente de Deus, que é o que representam estas duas arvores. Também vamos colocar nossa 

atenção que junto da arvore da vida lá no jardim estavam a arvore da ciência e do bem e do mal. 

Mas adiante, no versículo 17, disse Deus ao homem: 

  “..., mas, da arvore da ciência do bem e do mal não comerás; porque no dia que dela comeres, 

certamente morrerás”. 

  Notemos que no meio do jardim estava a arvore da vida; ou seja, como se Deus dissesse: “o 

principal que eu quero que o homem coma, de que o homem se alimente, é da arvore da vida 

divina”. Nós podemos ter vida biológica, e a vida psíquica, porem necessitamos ter também a vida 

de Deus para realizar-nos, para constituir-nos realmente na imagem e semelhança de Deus. As 

vezes temos dado exemplo de uma luva: uma luva é para a mão, porem a mão tem que estar dentro 

da luva, para que as mãos com a luva juntamente trabalhem. Quem pegou esse porrete? Bem, foi 

a mão; porem foi a luva e a mão através da luva. 

  O homem é como a luva para Deus; porem o homem necessita ser enchido por Deus, alimentar-

se com a vida de Deus; porem notemos que o homem podia escolher, viver uma vida independente 

de Deus, que é o conhecimento do bem e do mal, o homem atuando por si mesmo, o homem 

estabelecendo o que a ele parece que é bom, o que a ele parece que é mal, o homem atuando sem 

Deus em uma forma independente. Porem quando o homem está diante de Deus, está em uma 

situação neutra; isto é, em origem o homem podia permitir associar-se com Deus, seguir com Deus 

o propósito de Deus, permitir que Deus vivesse sua vida praticamente com o homem, através do 

homem; que o desenho do homem como imagem de Deus, como vaso para conter a Deus, como 

templo de Deus, fosse realizado através da incorporação da vida divina na vida do homem, e a vida 

divina vivendo-se através do homem e o homem vivendo em Deus e Deus vivendo no homem. 

  Nesse momento o homem podia decidir, viver de forma independente; bom já me criastes, agora 

tu lá e eu cá, agora eu vou fazer as coisas como melhor me parecer. Isso significaria tomar aquilo 

que lhe foi doado, emprestado ou presenteado na criação e usurpa-lo para si mesmo, tornando-se 

independente de Deus; significaria investigar as coisas a nossa maneira; Deus lá e eu cá. Logo 

Deus disse: “Olha, se tu fizeres isso, vás morrer”; porque vás a morrer? Porque o que dá o sustento 

eterno e o sentido eterno e a realização eterna ao homem, é Deus; porque o homem foi desenhado 

para Deus. Se o homem vive em comunhão com Deus, então o homem vai ser realizado por Deus; 

porem imaginemos que façamos uma máquina para determinado fim; se não é usada para esse fim 

determinado e a usa para outro, se danifica a máquina. Se tomarmos uma máquina de costurar 

para moer milho com ela, colocamos milho por milho debaixo da agulha; primeiro, não se pode 

fazer, e segundo, se danifica a máquina. O mesmo se passou com o homem; foi desenhado para 

conter a Deus, para viver em comunhão com Deus, para alimentar-se de Deus. 

O homem tem liberdade de escolha. 
 

  Porém o homem teve a oportunidade de escolher faze-lo por sua própria conta e viver sua própria 

vida, sem unir-se com a vida de Deus. Quem escolhe viver sua própria vida, não pode viver a vida 

de Deus. Nessas circunstancias pode viver a vida biológica, viver a vida da psíquica, porém não 

viver a vida divina. Isso significa que Adão, além de ser criado, necessitava ter a vida de deus, 

porque originalmente ele tinha somente a vida humana. Antes da queda, o homem não tinha a vida 

divina em si. 
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  Somente ao comer da arvore da vida, ao entrar em contato com seus, pode ser a vida do homem 

realizada plenamente. Devemos ter bem claro que a vida humana é uma vida criada por Deus, que 

pode viver em comunhão com Seus e ser ocasião para canalizar, através dessa vida humana, 

também a vida divina. Maravilhoso! Porém o homem podia tomar essa vida humana e vive-la à sua 

maneira, sem necessidade de depender de Deus, sem a necessidade de seguir a Deus 

voluntariamente, sem necessidade de permitir a Deus viver nele. Deus é muito respeitoso. 

  Quando quer outorgar o arbítrio, Ele respeita o arbítrio outorgado. Deus nunca vai violar o que ele 

mesmo instituiu. É o diabo que trata de enganar-nos por uma parte, e de escravizar-nos por outra, 

porque ele não nos respeita.  Do contrário a natureza de Deus é respeitosa. Deus é muito digno. 

Ele mesmo não estaria satisfeito se tivesse que violar o arbítrio que ele deu ao ser humano; para a 

dignidade de Deus, isso ficaria mal. Deus quer ter relacionamento com aqueles que querem ter 

relacionamento com Ele; e a pessoa que não quer, ele vai respeitar essa decisão; no entanto vai 

lhe advertir o que vai passar. 

  Sem Deus ninguém vai viver. Sem Deus, as pessoas vão ter uma vida biológica, que tem princípio 

e terá fim; vai ter uma vida psicológica, que tem começo e terá fim, porque é uma vida criada; porem 

para viver eternamente, e para realizar e renovar e manter-se a vida biológica e a vida psicológica, 

necessita-se de vida divina. Somente é a vida divina a que garante a imortalidade do homem, porque 

a vida divina é a eterna, que não tem princípio nem fim. É por isso que o homem deve escolher. Aí 

radica a prova. A Bíblia chama de pacto. 

A origem do mal. 
 

  A Palavra de Deus nos narra o que aconteceu. Podemos ler de suas origens em Genesis 3:1, 

quando diz: 

  “Porem a serpente era astuta, mas que todos os animais do campo que Yahveh Deus havia feito; 

a qual disse a mulher: Então Deu os tens dito: Não comerás de toda arvore do jardim? ”. 

  É notável que o mal não começou com o homem. Aqui a Bíblia lhe chama diabo, a serpente. O 

diabo, a serpente antiga, representa o princípio do mal; a eleição de algo distinto a Deus mesmo. 

Encontramos que a Palavra nos declara que o mal realmente não começou com o homem. O mal, 

diz a Bíblia, começou no céu; o mal começou com um anjo, um grande querubim. É por isso que 

quando nos aproximamos para considerar o mal, como afetou o mal ao homem, é necessário 

remontarmos antes do homem mesmo e ver a origem do mal nos céus; no que consistiu esse mal, 

e logo como esse mal passou a raça humana, e com o mal que teve origem nos céus é afinado com 

o mal que está no ser humano. É um aspecto muito delicado; e no livro sagrado nos encontramos 

logo com esse fato. 

  Repetimos a citação de Genesis 2:17, quando Deus disse ao homem: “...da arvore da ciência do 

bem e do mal não comerás; porque no dia que dele comeres, certamente morrerás”. O que isso 

queria dizer? Que certamente ali havia algo estranho. Observemos o que Deus havia determinado 

para o homem no versículo 15: “Tomou, pois, Yahweh Deus o homem, e o colocou no jardim do 

Éden, para que o lavrasse e o guardasse”. O guardasse. Que significa guardar? Lavrar é 

desenvolver, tomar posse da herança, desenvolve-la e prepará-la para que produza mais; como 

disse, multiplicar-se, crescer; é um progresso. No entanto guardar significa que existe um perigo; 

significa que alguém fora está buscando uma brecha para entrar e destruir.. 

  Daí que no pacto do homem com Deus, a responsabilidade do homem era, primeiro, dar-lhe graças 

porque Deus o fez, o criou e pelo que Deus lhe deu; e segundo trabalhar para Deus em comunhão 

com Deus, no plano que Deus queria, e guardar-se do inimigo. Porem quando o homem decide 

atuar de forma independente de Deus, é quando aparece a brecha para que se introduza o inimigo; 
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porque justamente o mal começou com uma rebelião contra Deus; com um que não queria que 

Deus fosse o centro, o principio e o fim, mas que a criatura quer ser o centro em vez de Deus; é 

quando a criatura escolhe não viver em função de Deus e para Deus, mas viver em função de si 

mesma e para si mesma. Esse é o mistério profundo, até filosófico, que está por trás disso. Como 

podemos apreciar, não é tão simples como se quer apresentar. Para poder entender realmente o 

que tem sucedido com o homem, é necessário entender primeiro para o que fomos desenhados, 

como funcionaria o homem, e como foi afetado o homem por causa do pecado; e para isso temos 

que remontar a uma época antes da criação do homem, porque já temos visto que o pecado não 

começou com o homem. 

  A rebelião no céu. 
 

  Também na Palavra de Deus encontramos as origens do mal. Leiamos no livro do profeta Isaias 

14:12-15, “12Como caíste do céu, oh Luzeiro, filho da manhã! Lançado foste por terra, tu que 

debilitavas as nações. 13Tú que dizias em teu coração: Subirei ao céu (observemos 

cuidadosamente como e onde começou o problema: Coloquemos nossa atenção o que há na 

intenção intima do diabo, de Lúcifer, de Satanás, a serpente antiga); no alto, junto com as estrelas 

de Deus, levantarei meu trono, e no monte do testemunho me assentarei, do lado do Norte; 14sobre 

as alturas das nuvens subirei, e serei semelhante ao Altíssimo. 15Mas tú derrubado é até o Seol, 

dos lados do abismo”. 

  Esta passagem bíblica nos mostra claramente como foi o problema que aconteceu no coração 

deste misterioso personagem sobrenatural, que não é um ser humano. Lúcifer é um querubim; 

porem o problema radica que ele pretendeu ocupar o lugar de Deus, e fazer-se o centro de todas 

as coisas, elevar-se acima das demais criaturas; pretender que os demais sejam servos dele; 

pretender ser o que ocupa o lugar de Deus; tirar os direitos de Deus; o diabo também pretendeu 

substituir a Deus pela criatura; colocar a criatura na posição de Deus, e nessas pretensões persiste, 

enganando assim as nações. Isto temos que entender muito bem, porque ao entender com 

claridade, vamos compreender a evolução destas filosofias atuais, disfarçadas de autoajudas, 

gnósticas, cabalísticas, maçônicas, e ainda até jesuítas, como disse Teilhard de Chardin, o processo 

da evolução do todo, que é a natureza. 

  Notemos o envolvente movimento da nova era. Agora já não se chama Deus a Deus senão a 

natureza, é a criatura que se torna Deus e permanece no panteísmo. Agora “Deus” é um processo 

da natureza que está evoluindo. Certamente é o mesmo princípio de Lúcifer; é a mesma filosofia ou 

mitologia, porém é o antigo e idêntico princípio de Lúcifer disfarçado em filosofia de autoajuda, e já 

é o homem mesclado nesse princípio tratando de subir, de fazer-se Deus; é o mesmo princípio 

maligno debaixo da aparência de um antropocentrismo. 

  Tudo isso é o mesmo princípio: não é o homem em comunhão com Deus, vivendo sua vida junto 

com a vida de Deus, como uma esposa, como um matrimonio, onde Deus é o marido e a 

humanidade é a esposa, vivendo em comunhão, não; mas é Deus lá e eu cá; e eu pretendendo 

ocupar o lugar de Deus, desprezando a Deus. Isso é Satanás. Encontramos outras respostas do 

problema na Palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel 28:12. 

  “Filho do homem, levanta lamento sobre o rei de Tiro, e diz: Assim tem dito Yahweh o Senhor...” 

  Para entender o que significa aqui o rei de Tiro é necessário saber que por trás dos principados 

humanos existe na Bíblia o que se chama dos principados e potestades, os governadores das trevas 

deste século. Por trás do príncipe da Babilônia, entender que era o mistério da profecia de Isaias 

capitulo 14. Por trás do príncipe de Tiro, que era nesse momento um grande império do comercio, 

está também esse mesmo querubim. Por trás dos impérios naturais, existem impérios espirituais; e 

por isso mesmo motivo vemos que em Apocalipse aparece o dragão com várias cabeças, e assim 
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também vemos a besta com o mesmo número de cabeças. Por um lado, diz que é o dragão que 

tem as sete cabeças, e por outro diz que é a besta que tem as sete cabeças. Por que essa 

semelhança ou concordância? Porque o dragão representa o mundo invisível, o que está por trás 

dos bastidores, aos principados e potestades demoníacos; porém eles se expressam através de 

pessoas; tem comunhão com eles; tem os mesmos princípios e intenções deles; e daí aparece a 

besta, ou melhor as distintas bestas. 

  Deveríamos ser de Deus, porem a raiz da queda, agora somos usurpados; esse é o problema, e 

isso tem que ir entendendo para logo ir percebendo os significados mais profundos. Segue dizendo 

a Palavra nos versos 12-13 do capitulo 28 de Ezequiel: 

  “12Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria, de formosura. 13No Éden, no jardim de Deus 

estiveste; de toda pedra preciosa era tua vestimenta; de sárdio, topázio, jaspe, crisólito, berilo e 

ônix; de safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, os primores de teus tambores e flautas estiveram 

preparados para ti no dia de tua criação”. 

  Isto nos indica que se trata de uma personagem altamente elevado; era um querubim. Segue nos 

versos 14-19: 

  “14Tú, querubim grande, protetor, eu te pus no santo Monte de Deus, ali estiveste; em meio das 

pedras de fogo passeavas.15Perfeito eras em todos os teus caminhos desde o dia que foste criado, 

até que se achou em ti maldade. 16Por causa da multidão de tuas contratações, fostes cheio de 

iniquidade, e pecaste; e por isso Eu te lancei do monte de Deus, e te arrojei de entre as pedras de 

fogo, oh querubim protetor.17Se enalteceu teu coração por causa de tua formosura, corrompeste 

tua sabedoria por causa de teu resplendor; eu te arrojei por terra; diante dos reis te porei para que 

olhem em ti (Com isto já sabemos a quem olham os reis). 18Com a multidão de tuas maldades e 

com a iniquidade de tuas contratações profanaste teu santuário; eu, pois fiz sair um fogo no meio 

de ti, o qual te consumiu, e te pus em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te olhem. 

19Todos os que te conheceram dentre os povos se maravilharam sobre ti; espanto serás, e para 

sempre deixarás de ser”. 

  Coloquemos nossa atenção no versículo, pois diz quase o mesmo em Isaias 14: “Se enalteceu teu 

coração por causa de tua formosura”. 

  Luzeiro era, como diz o versículo 12, “o selo da perfeição, cheio de sabedoria”; e isso nos diz que 

esse querubim não foi tentado por ninguém, porque ainda não havia tentador, pois ele mesmo foi o 

começo do tentador. Por isso é que o Senhor Jesus lhe chame a este personagem o pai da mentira, 

que de si mesmo mente; de si mesmo peca. 

  Isso significa que ele mente desde o princípio; de sua mente. E no Evangelho de São Joao 8:44, 

lemos: 

  “Vós sois de vosso pai o diabo, e os desejos de vosso pai quereis satisfazer (o diabo tem uns 

desejos). Ele tem sido homicida desde o princípio, e não tem permanecido na verdade, porque não 

há verdade nele. Quando fala mentira de si fala; porque é mentiroso, e pai da mentira”. 

  O inimigo do homem desde o princípio é Satanás. Este personagem esteve na verdade, porém 

não permaneceu nela. O diabo ia começar a rebelião universal, e ainda assim Deus não o fez longe, 

pelo contrário, o fez perto; o fez querubim; o fez muito perto de Deus. A Palavra diz que Luzeiro era 

o selo da perfeição e cheio de formosura. Notemos que Deus não lhe negou uma posição altíssima; 

lhe pôs no Monte Santo de Deus, no meio das pedras de fogo, ou seja, ali perto da santidade do 

Senhor. “...e não tem permanecido na verdade porque não há verdade nele. Quando fala mentira, 

de si fala; porque é mentiroso, e pai da mentira”. De si fala, significa que ele não é tentado por 

ninguém porque ele mesmo é o tentador. Se si mesmo é que fala mentira, porque é mentiroso e pai 

da mentira; ele gera a mentira. Quando a Palavra diz “corrompeste tua sabedoria”, significa que o 
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diabo gerou a mentira, porque corromper a sabedoria é mentir, é mudar as coisas, é apresentar 

algo que não é. 

O começo da queda. 
 

  Porém, qual é a realidade? A realidade é Deus. Deus é o único que tem vida em Sí mesmo; é o 

único que dá a vida a tudo. Deus é o dono legitimo de tudo, e todas as coisas são para Deus. Mesmo 

os maiores querubins, por mais perfeitos que sejam, pertencem a Deus, e são para Deus; e Deus 

a origem, o sustento e o sentido de todas as coisas, e tudo é de Deus, por Deus e para Deus. Porem 

voltando a Lúcifer, que passou com essa personagem? Temos visto que ele foi o primeiro que se 

rebelou contra Deus e pecou; desgraçadamente aos seres humanos nos tem passado o mesmo, e 

também a uma grande quantidade de anjos; porem nele começou o mal. Ali está a criatura querendo 

ocupa um lugar que somente corresponde a Deus; esse foi o princípio. Então que aconteceu? Ao 

enaltecer seu coração e pretender ser o que não é, nesse momento caiu da verdade e começou a 

mentira, porque começou a ver as coisas como não são; porque realmente somente Deus é Deus; 

somente Deus é o dono e é o Senhor, e é o único digno de ser adorado. Porem no momento em 

que a criatura crer que pode desprezar a Deus, acaso não estará louca? Aí radica o problema; ai 

começou a mentira; começou esse personagem a ver as coisas como realmente não são, porque 

começou a crer no que não era, e a pretender o que não lhe era direito. A criatura, ao pretender o 

que não lhe correspondia, creu ser o que realmente não é, e isso é o começo da mentira; é o começo 

do engano, da queda. 

  Essa atitude de Lúcifer é querer mudar e interpretar a realidade disposta por Deus, de uma maneira 

diferente, igualmente como proposito de fazer o homem, outra criatura, igual a Deus. Esse é o 

começo da loucura; é a loucura mesma, a mentira; esse é o idioma. Logo, tudo o demais se disfarça 

com justificações para esconder o motivo. Isso é o que se chama “Os desejos de vosso pai o diabo”. 
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Capitulo 7 

A TENTAÇÃO DO HOMEM 
 

Um engano de sentimentos. 
 

  No capítulo anterior analisamos o princípio da queda nos céus, como começou a queda com esse 

personagem chamado Lúcifer, que chegou a ser o diabo, Satanás. Realmente a queda começou 

nos céus. Examinamos as passagens de Isaias e Ezequiel onde nos é mostrado o centro desse 

acontecimento terrível, da origem do mal no universo. Sugiro que estudemos para entender melhor 

esse mesmo problema na terra, ou seja, o princípio da queda entre os seres humanos. 

  Ao analisar o capítulo 3 do livro de Genesis, vemos que a Palavra de Deus nesse capitulo já não 

nos apresenta a origem do mal na serpente, mas narra a origem da queda do homem. Também 

havíamos visto como foi desenhado o homem, qual tenha sido a maneira normal de seu 

funcionamento antes de haver caído, e como ouve uma queda no céu que afetou esse 

funcionamento. O capitulo 3 de Genesis começa dizendo: 

  “Porem a serpente era astuta, mais que todos os animais do campo que Yahweh Deus havia feito; 

a qual disse a mulher; é assim que Deus tem dito: não comais de toda arvore do jardim? 

  É necessário que coloquemos nossa atenção nessas primeiras palavras da serpente, que inclui o 

começo do engano na terra para a humanidade. “É assim”; esta palavra está usada aqui como 

tratando de atribuir a Deus algum desproposito. Todavia não disse uma mentira, porem já começa 

a transmitir um sentimento sem palavras, um sentimento de acusação contra Deus, tratando de 

distorcer a imagem de Deus na mente de Eva. Notemos que Satanás não está dizendo, todavia, 

nenhuma mentira de palavras. Tem que ter bem claro que a queda não começou com um engano 

de palavras, mas com um engano de sentimentos; porque se olharmos essa parte, realmente Deus 

disse isso, porem Deus o disse com um sentimento: “...da arvore da ciência do bem e do mal não 

comerás” (Genesis 2:17). No entanto, a serpente mudou o sentimento, não as palavras, todavia, 

porque no fundo as palavras são as mesmas. Em Genesis 2:16-17ª, lemos: “E mandou Yahweh 

Deus o homem dizendo: De toda arvore do jardim poderás comer; mas da arvore da ciência do bem 

e do mal não comerás...”. 

  A serpente está afirmando que Deus disse isso, porem notemos como inicia a serpente. “Então   

Deus...”Isso está cheio de muita astucia: Então Deus os há dito isso? Como se dissesse:  Eva, você 

não percebe o quanto Deus é egoísta? Sem falar com palavras expressas, lhe transmite o 

sentimento implícito disso; tratar de distorcer a imagem de Deus perante ela. Seguimos a leitura em 

Genesis 3:2-3: 

  “E a mulher respondeu a serpente. Do fruto das arvores do jardim podemos comer; porem do fruto 

da arvore que está no meio do jardim de Deus: Não comereis dele, nem lhe tocareis, para que não 

morrais”. 

  Aqui tem algo curioso; se nota que ela, todavia não havia comido da arvore da vida, porque o que 

Deus havia posto no meio do jardim havia disso a arvore da vida; e ao lado da árvore da vida estava 

a arvore da ciência do bem e do mal. Confirma a palavra em Genesis 2:9 quando diz: “E Yahweh 

Deus fez nascer da terra toda arvore deliciosa a vista, e boa para comer, também a arvore da vida 

no meio do jardim, e a arvore da ciência do bem e do mal”. 

  Notemos que o que se menciona primeiro no mio do jardim, o que ocupo o lugar central no plano 

de Deus é a arvore da vida. Deus quer que o homem se alimente fisicamente de todas as arvores, 
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espiritualmente da arvore da vida. Também afirma que ali perto estava a arvore da ciência do bem 

e do mal; porem Eva, quando começou a contestar, mencionou como que no meio estava a arvore 

da ciência do bem e do mal, e aparentemente não tinha aprendido da arvore da vida, e, pois, no 

meio a arvore do conhecimento. Isso nos diz que ela não discerniu a prioridade da arvore da vida. 

É sério não discernir a prioridade da vida de Deus; isso ´o que nos desvia em curiosidades 

desnecessárias, que nos aleijam do fluir da vida e que nos metem em quantidade de enredos. 

  Em Genesis 2:17b-17, Deus havia dito ao homem: “De toda arvore do jardim poderás comer; mas 

da arvore da ciência do bem e do mal não comerás; porque no dia que dele comeres certamente 

morrerás”.  Eva imaginou logo algo que Deus não havia dito “...nem tocareis, para que não morrais”. 

Não morrais, a menos que este “Tocareis” tenha sido uma tradição que ela herdou de Adão; porem 

pelo menos no registro do que Deus tenha dito a Adão não consta que lhe dissesse para não tocar; 

somente que não comesse. Verso 4: “Então a serpente disse a mulher: “Não morrereis”. Aí está a 

mentira, e essa é a mesma mentira que está por trás de tudo o que provem dessa mesma linha: 

“Não morrereis”. 

O princípio da rebelião. 
 

Observemos o que estão buscando eles agora através da ciência e da física, em gerontologia e na 

genética; estão buscando não morrer. Assim estão fazendo pessoas vinculadas com a chamada 

Nova Era; estão fazendo pessoas vinculadas com a filosofia de alta ajuda, da evolução, do 

progresso; e notemos que é o mesmo princípio. 

  Devido a isso quisemos que no capítulo anterior tratar primeiro com o começo da queda que está 

relacionado com o diabo, para que agora pudéssemos entender melhor que essa mesma tentação 

a que sucumbiu o diabo, porém não da parte de ninguém, mas sim dele mesmo, como disse o 

Senhor Jesus, foi a que foi proposta aos seres humanos. 

  Analisemos as palavras da serpente nos versos 4-5: “Não morrereis; Deus sabe que no dia que 

comais dele, serão abertos vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal”. 

  Ressaltemos a frase, “sereis como Deus”. O que foi que Satanás havia dito? “Subirei ao céu; e no 

alto, junto as estrelas de Deus, levantarei meu trono, e no monte do testemunho me assentarei, dos 

lados do Norte; e sobre as alturas das nuvens subirei, e serei semelhante ao Altíssimo” (Isaias 

14:13-14). Exatamente essa mesma queda, esse mesmo princípio de substituição de Deus pela 

criatura, de colocar a criatura n lugar de Deus, foi exatamente o mesmo da queda do homem. Segue 

o verso 6, dizendo: 

  “E viu a mulher que a arvore era boa para comer, e que era agradável aos olhos, e arvore desejável 

para alcançar sabedoria; e tomou de seu fruto, e comeu; e deu também a seu marido, o qual comeu 

assim como ela”. 

  Isso não significa que a arvore fosse boa para comer, mas que assim foi visto por ela; ou seja que 

aí foi o engano. Uma coisa é como são e outra como se vê. Ela viu que a arvore era boa para comer, 

agradável aos olhos, e desejável para alcançar sabedoria. Detenhamos um pouco nesses três 

aspectos da tentação, o que ela viu. Isso não significa que as coisas são assim, mas que surge o 

sentimento a raiz da mentira de Satanás, de sua astucia, da forma, da maneira como maneja suas 

aparências enganosas; e essas três aparências são o que hoje em dia constituem o mundo, e são 

as mesmas que venceu o Senhor Jesus. 

Um engano de aparências. 
 

Essas três aparências enganosas seguem dominando no mundo; elas são: 
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1.Bom para comer. 

2.Agradávem aos olhos. 

3.Desejavel par alcançar sabedoria. 

  Analisemos como essas três coisas são próprias do mundo. Em Joao 2:15-17 diz: “15Nao ameis 

o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo o amor do Pai não está 

nele. 16Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, e a vangloria 

da vida, não provem do Pai, mas do mundo. 17E o mundo passa, e seus desejos; porem o que faz 

a vontade de Deus permanece par sempre. 

  Nesses versículos encontramos exatamente esses mesmos três aspectos. Especifica a Palavra 

de Deus que se contrapõem o amor do Pai e o amor do mundo. Aqui o apostolo Joao resume tudo 

o que há no mundo nessas três aparências enganosas. São três tipos de aparências da arvore da 

ciência do bem e do mal; e isso nos é dito que o sistema do mundo começou com o engano de 

aparências, com uma mentira. Tenhamos em conta que o diabo se enganou a si mesmo, e logo 

tomou o homem e lhe disse a mesma mentira, fazendo-o ver as coisas como realmente não são. 

Satanás não fez ver o homem o amor da arvore da vida, mas a aparência do mundo; em vez do 

amor do Pai, o amor de Deus representado na arvore da vida, lhe propôs a arvore da ciência do 

bem e do mal, a rebelião, a independência de deus, o sistema do mundo que nasceu justamente 

dessas três aparências. 

  Comparando os textos de I Joao com Genesis 3 temos que os desejos da carne, se relacionam 

com que a arvore era boa para comer; os desejos dos olhos; e arvore agradável aos olhos; a 

vangloria da vida; e arvore desejável para alcançar sabedoria. Isto é o mundo, e tudo isto provem 

do mundo; isso não provem do Pai; o que provem do Pai é a arvore da vida. 

1.Os desejos da carne. O que despertou o engano foi que a carne seguisse seus próprios desejos; 

olhemos a desordem. Recordemos que havíamos visto que a carne tinha um lugar de servo, e a 

alma tinha um lugar de mordomo, e o espirito como o receptor da direção de Deus. Porem com o 

engano se despertou o governo da carne; e já não é Deus nem o amor de Deus o que dirige, mas 

que agora é minha carne. E Isso significa que o pecado começou colocando a carne em primeiro 

lugar antes de Deus. 

2.Os desejos dos olhos. O homem começou a tratar de conseguir sua própria curiosidade, sua 

própria investigação; se soltou da mão de Deus e começou a tratar de conhecer as coisas sem 

depender de deus. Isso é ser independente de Deus, e seguir desejos próprios, investigar a sua 

própria maneira, da parte de si mesmo, sem contar com Deus, ser independente, sem necessidade 

de Deus. 

3.A vangloria da vida.   Termina a condição para alcançar sabedoria. E é o homem centrando-se 

em si mesmo, fazendo o que ele quiser e para si mesmo; não de Deus e por Deus e para Deus. 

Agora é da carne, pelo homem e para a vangloria; aí começou o pecado; foi uma operação interna 

de descentralização do homem, do ser humano que antes estava centrado em Deus e se centrou 

em si mesmo, e ao fazê-lo ficou independe de Deus, e ao ficar independente de Deus, morreu. Por 

isso Deus disse: “Morrerás”. 

  Vamos mais fundo e entendamos melhor o que implica comer da arvore da ciência. Que significa 

comer? Comer quer dizer incorporar a nosso ser aquilo que comemos, para converter-nos no que 

comemos; se alguém de converte no que come, aquilo do que se alimenta e assimila, vem a ser 

parte do ser desse alguém. Se alguém se alimenta do mal, se debilita; se alguém se alimenta bem, 

vai estar melhor. Se o homem houvesse comido da arvore da vida, a vida de Deus havia podido ser 

vivida por esse homem. 
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  Disse o Senhor: “...porque eu vivo, vós também vivereis”. (Joao 14:19b. Por isso o Senhor Jesus, 

na restauração do homem, disse “O que come minha carne e bebe o meu sangue, tem vida 

eterna”(Joao 6:54ª) De novo a vida se manifesta para ser nosso alimento. Aos vencedores voltarão 

a comer da arvore da vida; no entanto, é necessário olharmos para as implicações que isso acarreta. 

Ponhamos um exemplo; suponhamos que se alguém lhe diz que tal coisa é para tal pessoa, e 

quando essa pessoa chega, por favor que a entregue; porem essa pessoa deseja ficar com o que 

lhe foi dado; por fim desobedece e fica com o encargo.  Aí houve nada mais que uma desobediência 

a esse encargo. 

Implicações da queda. 
 

  Diz em Romanos 5:12: “... como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a 

morte, assim a morte passou a todos os homens, por quanto todos pecaram”. Isso nos explica que 

o vínculo da morte foi o pecado. Quando houve a transgressão, não somente a pessoa 

desobedeceu, mas que ao desobedecer a ele tomou um veneno; então o problema agora é mais 

grave, pois não somente é a desobediência, mas que ao desobedecer incorporou a seu ser algo 

que estava fora dela, porem que desde esse momento está dentro dela. Agora ela está envenenada. 

Não somente desobedeceu mais também se envenenou. Antes que o homem Adão e Eva pecasse, 

existia o mal no universo porque já havia começado com esse querubim, o qual havia enganado 

aos anjos. 

  Porem recordemos do que Deus havia dito ao homem: que guardasse o Jardim do Éden, que 

comesse de tudo, e ainda da arvore da vida, menos da arvore da ciência, porque Deus sabia que 

através da arvore da ciência, o homem abriria a porta para o mal, que estava fora do homem, 

passara a estar dentro do homem, se incorporara nele. O homem foi estabelecido por Deus para 

manter fora o inimigo, para ter a imagem de Deus, conter a Deus, portar Sua imagem e Exercer Sua 

autoridade contra o inimigo. O homem tinha que guardar o jardim, tinha que assenhorear sobre a 

criação. Sobre que tinha que assenhorear o homem? Vamos colocar nossa atenção em três coisas: 

Os peixes do mar. Na Bíblia o mar é chamado também de abismo. Por exemplo, no livro de Jonas 

diz que: 

  “As aguas me rodearam até a alma, rodeou-me o abismo; e alga se enrolou na minha cabeça”. 

  A palavra abismo na Bíblia está relacionada com a palavra mar; e na Bíblia se fala de Apolion e 

de Abadon, o rei do abismo. De maneira que no abismo assenhoreava outro; por isso no segundo 

dia Deus separou as aguas debaixo dos céus, Ele nesse dia se cala. Leiamos em Genesis 1:6-8: 

  “6Logo disse Deus: Haja expansão no meio das aguas, e separe as aguas das aguas. 7E fez Deus 

a expansão, e separou as aguas que estavam debaixo da expansão, das aguas que estavam 

debaixo da expansão, das aguas que estavam sobre a expansão. E foi assim. 8E chamou Deus a 

expansão Céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo”. 

  È o único em sete dias que Deus não disse que era bom; Deus calou no segundo dia, e isso se 

deu a que as aguas e os ares constituem a jurisdição do inimigo. O diabo é chamado de príncipe 

da potestade do ar (Efésios 2:2) e rei Abadon do abismo (Apocalipse 9:11); por tanto, não foi até 

que apareceu a terra que voltou a ser bom. Notemos um detalhe: Nas aguas estava o inimigo, o rei 

do abismo; e nos ares estava um inimigo, o rei do ar, o príncipe da potestade do ar; e Deus põe o 

homem para que seja o homem sobre quem de agora em diante assenhorei na jurisdição onde 

antes se assenhoreava o rei do abismo; que senhoreei os ares, onde antes assenhoreava o príncipe 

da potestade dos ares, e que também senhoreei na terra, no Éden, onde antes havia estado  o 

querubim (Ezequiel 28:13), que logo se arrastou depois da queda do homem.  
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A função do homem: Executar o plano de Deus. 
 

     Deus criou o homem para conte-lo e expressa-lo; o homem devia conter, expressar a Deus, e 

exercer a autoridade recebida Dele contra o inimigo, na jurisdição na qual havia vagado o diabo, no 

terreno que o diabo havia usurpado a Deus, e havia estabelecido o reino das trevas. Ali o homem 

devia estabelecer de novo o reino de Deus. Imaginemos por um momento que ali está Canaã, e 

onde estão os príncipes cananeus. E agora o que fazer? Israel tem que entrar em Canaã e livrar-

se dos cananeus e estabelecer em Canaã o reino de Deus, e desalojar os cananeus. Essa era a 

função do homem, e segue sendo a função do homem: Conter a Deus, expressar a Deus e reinar 

em nome de Deus onde não está Deus reinando. Aclaramos que Deus reina em todo o sentido, 

porem quando há rebelião, ali há escuridão, e Deus quer deslocar essa escuridão e trazer Sua luz, 

e o veículo para trazê-la deve ser o homem; porem o homem se associou com o inimigo e foi 

necessário que viesse o Redentor para recuperar o homem, e esse homem recuperado é a Igreja, 

o homem novo, o homem redimido. Agora é a Igreja que tem de deslocar as trevas; agora é a Igreja 

que tem que fazer esse trabalho. 

  Porém o problema está nisso que o perverso ganhou a polícia, e esta, se corrompeu; se corrompeu 

o juiz; porém é o homem que tem que assenhorear sobre os peixes do mar, não o rei do abismo. É 

o homem que tem que assenhorear nas aves do céu, não o príncipe das potestades do ar. É o 

homem que tem que assenhorear na terra, e não o querubim que andava pela terra e que se 

arrastou por ela. O senhorio foi dado ao homem por Deus. Antes havia estado ali o diabo, porem 

agora deve estar o homem em nome de Deus. Esse é o plano, deslocar os cananeus e introduzir 

Israel para estabelecer o reino de Deus; é deslocar o inimigo de onde ele está e outra vez normalizar 

as coisas em nome de Deus. Então que fez o homem? O homem foi livre e escolheu associar-se 

com o inimigo. Atuou como se houvesse tratado de um espia a quem é comparado pelo bando 

contrário; agora se voltou contra Deus, convertendo-se em inimigo de Deus (Romanos 5:10). Uma 

grande calamidade; um grande problema.  

A tentação de Jesus, o segundo homem. 
 

  Temos em frente de nós uma grande panorâmica. A mesma tentação que o diabo apresentou ao 

ser humano, também apresentou a Jesus, e que São Joao em sua primeira Epístola disse que 

aquilo que não provem do Pai, mas do mundo; esse foi o princípio do sistema do mundo, segundo 

os princípios do pecado e de Satanás. O mundo se guia pelo que quer. 

  O mundo é motivado pelos desejos da carne, não é motivado pelo amor de Deus; o mundo vive 

para a carne, para seus olhos e para sua vangloria. Analisemos a tentação do Diabo ao Senhor 

Jesus no capítulo 4 do Evangelho segundo São Mateus. Diz no verso 1: 

  “Então Jesus foi levado pelo Espirito ao deserto, para ser tentado pelo Diabo”. É impressionante 

ver que o Senhor Jesus tinha que ser submetido a mesma tentação do primeiro homem; e agora 

era mais terrível porque o cenário do princípio havia sido um jardim, porem agora um certo; agora 

o Senhor chega ao deserto e o vai converter em um jardim; a coisa é ao contrário. Leiamos no verso 

2: “E depois de haver jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome”. Observemos que Ele foi 

levado pelo Espirito ao deserto e estando no deserto não seguiu a carne senão que manteve em 

jejum; ou seja que que a carne não lhe governou e sim o Espirito; e Ele, debaixo da direção do 

Espirito, venceu a pressão da carne. Diz o verso 3: “E vindo a ele o tentador, lhe disse: Se eres o 

filho de Deus, diz a estas pedras se transformem em pão”. 

  Como que dissesse, atua por ti mesmo, atua para satisfazer tuas necessidades, porem a tua 

maneira. Notemos que a tentação do diabo sempre se enfia para que atuemos independentemente 

de Deus. 
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  “Se eres...” o diabo se importa com o que seja, inclusive uma coisa boa, contando que não seja 

em união com Deus. Satanás não vai te dizer primeiro o que deves fazer; ele não toma essa 

iniciativa, nem vai te mandar a fazer coisas terríveis, pois ele sabe que você não vai ceder; ele 

primeiro nos diz coisas que parecem legitimas, contanto que as façamos independentemente de 

Deus, que não nasçam de Deus, que não contemos com Deus, que não sejam de Deus, por Deus 

e para Deus, senão que sejam de ti, por ti e para ti, porque isso é o que muda o sentido de Deus 

na criatura. Por um lado, quer fazer-nos mudar de identidade, e por outro, se me mantenho em 

minha identidade, quer fazer-me atuar nessa identidade porem conforme a rebelião. “Se eres”, como 

que diz, para que vejam que sim és; note essa astucia. Continuamos no verso 4: 

  “Ele (Jesus) respondeu e disse: Escrito está: Não somente de pão viverá o homem, mas de toda 

palavra que sai da boca de Deus”. 

  Notemos que Jesus se mantem como homem, porque Ele foi tentado como homem, porque como  

Deus nao pode ser tentado. Os demônios podem confessar e de fato o confessavam na sinagoga: 

Tú és o Filho de Deus; porem diz em São Joao em sua primeira epistola que eles não querem 

confessar que Ele veio em carne, porque foi na encarnação que se fez homem e que se submeteu 

as provas humanas, e assim como homem venceu e condenou o pecado na carne. Os demônios 

dizem que Ele é Deus, um Deus grande e justo que se mete com umas pobres criaturas; então 

vemos que Deus não tratou diretamente com o diabo, nem o destruiu como Criador a sua criatura, 

mas que Ele mesmo se pôs na condição de criatura, foi tentado como criatura, e como homem, na 

carne, foi que o venceu. 

  Por isso eles, os demônios, não querem confessar que Jesus Cristo veio em carne. E por isso 

mesmo é que Deus está mirando o homem diante do diabo, e lhe disse: “Não tens considerado a 

meu servo Jó...? Deus não lhe disse, olha para Mim, e sim, olha a meu Servo Jó. 

  Bom, sim, porem deixa-me prova-lo, lhe disse o diabo. E vemos que Jó venceu; isso é o que 

envergonha a Satanás, que criaturas tenham sido fieis a Deus, e que ele, sendo o selo da perfeição, 

tenha sido infiel. Satanás já não pode dizer: Não, o que acontece é que Tú não entendes as 

criaturas, porque tu és o Criador; mais que aqui existem outras criaturas em condição difícil, em 

condição onde Tú mesmo lhes tens provocado mal. Porém não é assim. 

  Jesus se manteve na comunhão, na dependência, no estreito matrimônio com Deus; se manteve 

no princípio da arvore da vida, e não da arvore da ciência. O demônio se manteve com astucia; 

quando viu que Jesus lhe contestou com a Palavra que queria ater-se a Deus e a Sua Palavra, 

então astutamente determinou usar a aparência da Palavra, não usando as partes acusadoras 

senão utilizando as promessas. Satanás veio e lhe apresentou a Jesus as promessas da Bíblia, 

porém não lhe apresentou as demandas da Palavra; lhe apresentou somente o lado bonito, como 

dizendo-lhe olha, Deus vai cuidar de Ti. Porem a intenção com a qual o diabo lhe mostrava as 

promessas era a mesma; que atuasse por si mesmo, independente de Deus. O diabo muitas vezes 

apresenta assim as promessas da Bíblia (e se pregam essas promessas) para atuar com 

independência, com presunção, aos mesmos filhos de Deus. Dizem os versos 5-6: 

“5Entao o diabo o levou a santa Cidade, e lhe pôs sobre o pináculo do templo, 6E lhe disse: Se eres 

o Filho de Deus, lança-te abaixo; porque está escrito: A seus anjos mandará acerca de ti, e, em 

suas mãos te sustentem, para que não tropeces com teu pé em pedra”. 

  O diabo aqui cita promessas a Jesus, valendo-se do Salmo 91; e a nós como gostamos desse 

Salmo. Não é que a Bíblia em Si seja má, somente que o diabo lhe tirou o conteúdo, com intenção, 

a conexão, e lhe pôs outro conteúdo, outra intenção e sim conexão. O diabo queria que Jesus se 

jogasse abaixo e arriscasse as promessas, porém sem contar com a direção; incitando-o a atuar 

por si mesmo. 
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  Notemos essa sutileza diabólica, que não são tentações burras, mas extremamente sutis; não se 

deixam entender, O verso 7 continua: “Jesus lhe disse: Escrito está também: Não tentarás ao 

Senhor teu Deus”. 

Fazendo uma paráfrases falamos como se Jesus lhe houvesse dito: Olha, diabo, escrito está 

também; tú me mostras algo da Palavra, porém não me mostras toda; também estão escritas outras 

coisas, as quais devem estar junto com essas, não podem estar separadas, não se pode fazer 

doutrina de uma parte da Palavra, temos que tomar este lado e o outro também, e conecta-lo ao 

propósito de Deus; ao dizer isso, se deve ter em conta a outra coisa; porém tu me queres apresentar 

uma promessa sem mostrar-me o outro lado e sem mostrar-me a intenção de Deus. Os versos 8-9 

dizem: 

   “8Outra vez lhe levou o diabo a um monte alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a gloria 

deles, 9E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares”. 

   Esta experiência foi terrível porque primeiro foi o Espirito, e agora o diabo; este lhe levou a um 

monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e gloria deles. Analisemos que quando 

era pão, se tratava dos desejos da carne; logo foi aos desejos dos olhos por meio de promessas 

que atuasse por si mesmo e comprovasse que era sem Deus, como se fosse para que 

experimentasse por curiosidade para ver que se passava; porem agora é a vangloria da vida, algo 

desejável para alcançar a sabedoria. Lhe mostrou todos os reinos do mudo e a gloria deles, dizendo-

lhe que o daria em troca de sua adoração. Isso também nos diz que o diabo também dá o que é do 

mundo; e justamente, quem são os que estão na cúpula dos iluminados? Os grandes milionários 

que rendem culto a Satanás; a eles é a quem lhes dá a cúpula. O verso 10 diz: 

  “Então Jesus lhe disse: Vai-te Satanás, porque está escrito: Ao Senhor Teu Deus adorarás, e a 

Ele somente servirás. O diabo então lhe deixou; e eis que vieram anjos e lhe serviam”. 

  Aqui vemos que o Senhor foi tentado nesses três aspectos dos desejos da carne, os desejos dos 

olhos e a vangloria da vida, os mesmos com que o diabo tentou a Adão e a Eva; porem Jesus, ao 

contrário de Adão e Eva, venceu; por isso Ele é chamado o segundo homem para começar de novo. 
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Capitulo 8 

EFEITOS DA QUEDA NO SER DO HOMEM 
 

Introdução aos efeitos da queda. 
 

Nos capítulos anteriores vimos o que está relacionado com o propósito de Deus, o lugar do ser 

humano, do homem redimido, e como, conforme a esse propósito, Deus deu ao homem uma 

missão, e para essa missão lhe deu um desenho, e como o ser humano em seu desenho foi afetado 

pela queda. Temos visto assim mesmo o princípio da queda no céu e a tentação e queda do homem. 

Tudo isso se tem relacionado porque necessitamos entender realmente como fomos desenhados, 

e como estamos afetados nesse desenho pelo pecado, para então entender o processo de salvação 

e de recuperação do homem e sua restauração para cumprir o propósito de Deus. Começamos com 

a leitura de Genesis 3:22-24. 

  “22E disse Deus: Eis aqui o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal; agora pois, que 

não alargue sua mão, e tome também da arvore da vida, e coma, e viva para sempre. 23E tomou 

Yahweh do jardim do Éden, para que lavrasse a terra de que fora tomado.34Pois para fora o homem, 

e pôs ao oriente do jardim do Éden querubins, e uma espada acesa que revolvia por todos os lados, 

para guardar o caminho da arvore da vida”. 

   O querubim é o que guarda do homem, a arvore da vida. Antes o homem tinha acesso a arvore 

da vida; porem agora o perdeu; podemos dizer que a primeira grande perda do homem foi a vida. 

Porem ao escutar em espanhol essa palavra, a vida, de cara não tem para nós tanto significado; 

porem quando olhamos nos idiomas originais, vemos conotações mais profundas, pois já temos 

mencionado que nos idiomas bíblicos existem várias palavras para a vida. 

  No Novo Testamento, quando em Apocalipses nos fala da recuperação da arvore da vida para o 

homem, ao usar a palavra vida, a arvore da vida, como quando disse: “ Ao que vencer, lhe darei a 

comer da arvore da vida” (Apocalipses 2:7), ali a Palavra não usa o termino “bios”, que é a vida 

biológica dos seres vivos, vegetais, animais, incluso os seres humanos; nem tão pouco utiliza a 

palavra “psique), que se refere a vida psicológica, a vida de nossos pensamentos, emocionais, 

incluso à vontade. Usa a palavra “zoe”, que se refere a vida divina; ou seja que o primeiro e mais 

importante que o homem perdeu foi a vida divina. 

  Deus lhe havia dito: “..., mas da arvore da ciência do bem e do mal não comerás; porque o dia que 

dele comeres, certamente morrerás”. 

  Apesar de ter comido dessa arvore, vemos que Adão durou vivendo no físico 930 anos; podemos 

dizer que seu corpo seguiu funcionando, assim como sua alma, porem seu espirito foi privado da 

vida de Deus. O homem, que está dotado de espirito alma e corpo, assim como o temos analisado, 

possui três classes de vidas: biológica para o corpo, psicológica para a alma, porem a vida do 

espirito do homem deveria ser a mesma vida de Deus, que estava representada na arvore da vida; 

o homem devia viver tão somente uma vida biológica-psicológica, mas a intenção de Deus é viver 

no homem Sua própria vida, a divina, a eterna, a que não tem princípio nem terá fim, pondo o 

Espirito divino dentro do espirito humano e fazendo-se um só Espirito com o homem. Essa foi a 

primeira perca; podemos dizer que a queda afetou primeiramente o homem em seu espirito. 

Também afetou sua alma, e, por conseguinte também afetou seu corpo. Porém é necessário que 

nos detenhamos um pouco para considerar a maneira como afetou a queda do homem em seu 

espirito. 
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Efeitos da queda no espirito humano. 

O homem perdeu o acesso a vida divina. 
 

O espirito do homem foi desenhado desde o começo para ter contato direto com Deus. Através das 

demais partes humanas nao temos um contato direto com Deus, porque Deus nao é cores para vê-

lo, nem é som para escutá-lo, ainda que Ele pode expressar-se dessa maneira, se assim o deseja, 

no entanto, os sentidos físicos nao foram desenhados para entrar em contato com Deus; nem 

sequer as emoções humanas, ainda que afeta todo nosso ser quando temos comunhão com Deus. 

O espirito humano é o que foi desenhado para um contato direto com Ele. Assim como nossos 

sentidos físicos, cada um toma contato com uma parte especifica da realidade, é o espirito do 

homem, a parte mais intima, onde está a sede da consciência, da percepção ou intuição espiritual, 

e a comunhão com Deus em espirito, para servi-lhe em espirito. É o espirito humano o órgão 

especificamente desenhado para esse contato.  

  Quando o homem pecou, a vida divina se separou dele; o homem ficou com a vida biológica e com 

uma vida psicológica, porem já sem a vida divina, porque o homem mesmo decidiu tornar-se 

independente de Deus. Essa é a causa pela qual no verso 22 do texto citado diz: “...que nao alargue 

sua mão, e tome também da arvore da vida, e coma e viva para sempre”. O homem ficou separado 

de Deus, o homem morreu primeiro espiritualmente. Imagine que tens um ventilador que está 

funcionando em plenitude; se desconecta, se dá por morto; pode ser que siga dando voltas, porem 

cada vez vai girar mais devagar até que por fim para. Aparentemente está dando voltas, porem tu 

já sabes que nao funciona porque já está desconectado, pois já nao recebe o fluir da corrente 

elétrica, e é considerado morto. “...porque no dia que dele (da arvore da ciência do bem e do mal) 

comeres, certamente morrerás”. A vida de Deus já nao ficou ao alcance do homem; tinha que vir 

primeiramente uma redenção, uma recuperação do homem para poder ter de novo essa vida a seu 

alcance. Então que passou? O espirito morreu. Por isso na Bíblia nos fala de mortos. Por exemplo: 

“Deixa que os mortos enterrem a seus mortos Lucas 9:60), ou seja que Jesus considerava tão 

mortos a uns como aos outros.  Porquanto nao tendo a vida de Deus, estão mortos. Em Efésios 

2:1,5 diz: 

  “E Ele deu vida a vós, quando estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Ainda estando nós 

mortos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo”. 

  Essa vida não é biológica, é a vida de Deus, a vida eterna. Algumas vezes quando ouvimos a 

expressão vida eterna, nós imaginamos que é que no futuro não vamos morrer. Bom isso está 

implicado, porém é algo muito simples; a vida eterna se refere a mesma vida de Deus; uma vida 

sem princípio e sem fim. A intenção de Deus era Ele mesmo viver sua vida através do homem, e 

que o homem vivesse por meio de Deus, que a vida de Seu sustentasse o resto de seu ser, e que 

o homem vivesse em Deus e Deus no homem. Com a queda, o espirito se separou de Deus. A 

decisão do homem de ser independente de Deus fez que a vida de Deus fosse estranha ao homem, 

e por isso é que nesta mesma carta (Efésios) diz no capitulo 4:18: 

“...tendo o entendimento entenebrecido, estranhos a vida de Deus pela ignorância que neles há, 

pela dureza de seu coração”. 

  Nos chama a atenção a frase “estranhos a vida de Deus”. Uma coisa é estar abandonados 

meramente ao ser natural que ainda tem que ser sustentado por Deus, e outra coisa é ser 

portadores, contendores e canais da vida divina. Adão foi criado como um ser natural; ele tinha que 

escolher se vivia em comunhão com Deus, ou se decidia viver por si mesmo, sem Deus. Quando 

sua decisão foi se tornar independente de Deus, então o espirito do homem, que havia sido 
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desenhado para receber o Espirito de Deus, ficou morto. Por isso esse ventilador de que falamos 

anteriormente, ainda que este dando voltas, já está desconectado, já o consideramos morto. 

  Diz em Genesis que Adão viveu 930 anos, porem para Deus já estava morto desde o dia que ele 

pecou; porque ficou separado de Deus.  

  O primeiro efeito grave da queda do homem foi que seu espirito ficou morto; se trata de morte 

espiritual; portanto, já a vida de Deus não está no espirito do homem. Isto é muito importante de 

entender bem, porque algumas pessoas da vertente esotérica, corrente que vem das religiões 

orientais, dizem que o espirito humano é uma faísca de Deus. Eles dão imagem de uma grande 

fogueira, afirmando que cada faísca é o eu interno de cada ser humano. Porem realmente temos 

que distinguir o Espirito de Deus do espirito humano a luz da revelação divina nas Sagradas 

Escrituras. 

  O Espirito de Deus é o próprio Deus e é eterno; do contrário o espirito humano é criado; foi 

desenhado para estar em comunhão com Espirito de Deus, porem tão pronto Deus se separa do 

homem, devido que o homem se separou de Deus, o espirito humano já não tem nada de divino. 

Foi criado por Deus, porem ele mesmo não é divino; é uma criação que nesse momento ficou sem 

funcionamento legitimo. 

  Partir da queda, as funções próprias do espirito, como a consciência, ficam adormecidas; e por 

isso que a consciência das pessoas que não tem o Senhor, está cauterizada. Parecem que eles 

não percebem, pois não tem sensibilidade das coisas. São capazes até de matar, roubar; dá a 

impressão como se não sentisse se sua consciência funciona; porém não sucede assim com uma 

pessoa que tem recebido ao Senhor, que tem vida; em seu espirito tem uma sensibilidade espiritual, 

percebe a vida, percebe a aprovação de Deus, e como também a desaprovação; também percebe 

a aliança de Deus, e a voz; percebe a luz que lhe faz entender a Palavra e o programa de Deus. 

Porem quando a pessoa morre espiritualmente, seu espirito existe como espirito criado, porém não 

tem a vida divina; portanto é considerado para Deus como morto. Por isso é que para a restauração 

do espirito do homem se necessita da regeneração. 

  Devido a isso, não é suficiente somente perdoar o homem; mas que era necessário que o homem 

fosse regenerado, porque foi afetado perdendo a vida, e o homem necessita da vida; é a vida divina 

que necessitamos por sobre todas as coisas. 

  A vida divina é o novo começo, e ela vem recuperar o resto de nosso ser; porque se a parte 

principal de nosso ser, o Lugar Santíssimo do templo de Deus, que é o espirito humano, está sem 

a vida divina, em consequência tudo o demais está funcionando a sua própria maneira. Então, que 

aconteceu com o ser humano? Quando o espirito do homem morreu, se separou de Deus, já não 

percebeu a vida de Deus em seu interior, não percebeu a aliança de Deus, perdeu o 

companheirismo com Deus e começou a sentir um vazio, uma estranha saudade, uma estranha 

melancolia que até hoje em dia os seres humanos sentem quando não estão com Deus. Se lermos 

os poemas dos filósofos ateus, nos damos conta de que falam desse vazio, da amargura, da 

inutilidade, do nada, do absurdo. Essa é sua experiência; esse é o testemunho se sua confissão; 

eles confessam essas experiências de vazio, do nada, da melancolia, da tristeza, da saudade. 

 Efeitos da queda na alma humana.  
 Que aconteceu quando aquela parte central do homem se tornou morta, ainda que exista porem já 

não com acesso a vida divina? Seguiu a etapa quando o homem começou a governar por si mesmo, 

de maneira que o lugar de direção deixou de ser o espirito, e na mudança começou a direção da 

alma; a alma converteu-se no eu, no ego, no centro; pois antes não era o centro, pois o centro era 

Deus. Existíamos porem na inocência, em comunhão com Deus, associando-nos com Deus, 

invocando ao Senhor, vivendo por sua vida, atuávamos Nele e Ele em nós, em comum acordo, 

como no matrimonio. No entanto desde a queda o homem começou a desenvolver seu próprio ego, 
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e isso significa que a alma começou a ser prevalecente, pois agora o homem tem que decidir por si 

só; antes podia fazer porem em união com Deus. O homem pensou em recuperar o paraíso a sua 

maneira. Foi quando o homem disse: Vamos construir a civilização; vamos começar a construir as 

cidades, a fazer invenções; e assim começou a desenvolver seu ego, porque depois da queda o 

ego do homem deixou de estar ao redor de Deus, em comunhão com Deus, em companheirismo 

com Ele, mas agora o homem se constitui no princípio e no fim; tudo faz como lhe apraz, e tudo faz 

para si mesmo, para satisfazer seus próprios desejos, para sua própria gloria. Tudo isso nos mostra 

que a alma foi afetada e se converteu no ego, ficando vendida ao poder do pecado. Agora somos o 

centro, agora fazemos o que nos dá vontade. O capítulo 2 da carta aos Efésios nos mostra 

precisamente esta situação. E nos versículos 1-3 diz: 

  “1E Ele vos deu vida quando estáveis mortos em vossos delitos e pecados, 2nos quais andastes 

em outro tempo, seguindo a corrente deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o 

espirito que agora opera nos filhos da desobediência, 3entre os quais também, todos nós vivemos 

em outro tempo nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos 

por natureza filhos da ira, o mesmo que os demais”. 

  Vamos olhar para o fato de que este mundo tem duas correntes: Por um lado o rio de Deus que 

nos leva até o próprio Deus, e por outro lado está a corrente do mundo, que é conforme a Satanás 

e que aqui se chama príncipe da potestade doar. Esse espirito opera nos filhos da desobediência 

desde a queda. Agora Satanás encontrou um lugar onde operar. Diz que “éramos por natureza 

filhos da ira”; vamos dizer que a natureza humana, ao separar-se de Deus, ficou perdida desde 

Adão; e quando a natureza humana se perverteu no primeiro casal, continua se reproduzindo 

pervertida. 

  Isso está ampliado em Romanos 5:12-21, assim: 

  “12portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a 

morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. 13Pois antes da lei, havia pecado no 

mundo; porem onde não há lei, não se inculpa o pecado. 14Nao obstante reinou a morte desde 

adão até Moisés, ainda mesmo nos que não pecaram a maneira da transgressão de Adão, o qual 

é figura do que havia de vir. 15Porem o dom não foi como a transgressão; porque se pela 

transgressão daquele um morreram muitos, abundaram muito mais para os muitos a graça e o dom 

de Deus pela graça de um homem, Jesus Cristo. 16E com o dom não sucede como no caso daquele 

único que pecou; porque certamente o juízo veio por causa de um só pecado para a condenação, 

porem o dom veio por causa de muitas transgressões para justificação. 17Pois se pela transgressão 

de um somente reinou a morte, muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, os que 

recebem a abundancia da graça e o dom da justiça. 18Assim que, como a transgressão de um veio 

a condenação a todos os homens, da mesma maneira pela justiça de um veio a todos os homens 

a justificação de vida.19Porque assim como pela desobediência de um homem os muitos foram 

constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, os muitos serão constituídos justos. 

20Porem a lei se introduziu para que o pecado abundasse; mais quando o pecado abundou, 

superabundou a graça; 21Para que assim como o pecado reinou para a morte, assim também a 

graça reine pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, Senhor nosso”. 

  Sem nos determos nesse aspecto do remédio, pois ainda estamos no diagnostico dessa tragédia, 

analisemos o que diz no verso 17 que “pela transgressão de um só reinou a morte”, e veio a 

condenação a todos os homens; porem também diz que pela justiça de Um, veio a todos os homens 

a justificação de Deus. No verso 19 diz que, “porque assim como pela desobediência de um homem 

os muitos foram constituídos pecadores”. Não é que sejamos pecadores porque pecamos, mas que 

pecamos porque somos pecadores por constituição; não são nossos pecados que nos fazem  
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pecadores; eles confirmam a condição caída da natureza humana. Porque cometemos o primeiro 

pecado? Porque, como diz o salmista: “em pecado me concedeu a minha mãe. ” (Salmo 51:5). O 

problema é de constituição. 

  Antes pensávamos que o pecado era algo fora de nós. Por exemplo, se vou ao deserto, penso que 

estou separado do mundo, da carne e do pecado, porem me esqueço de que eu levo ao deserto 

minha própria natureza, e que é minha natureza a que é constituída pecadora desde que pela 

primeira vez se vendeu por decisão própria ao poder do pecado; de maneira que a decisão que 

tomou esse primeiro homem e essa primeira mulher, afetaram a natureza humana, e quando a 

natureza humana se reproduziu, o fez nessa decisão caída, depravada. A isso é chamado de 

“pecado original”, ou seja, a decisão caída do ser humano. Realmente tem que diagnosticar bem, 

saber qual é o problema de Deus conosco, porque se não entendermos o mal, não saberemos qual 

é o remédio. De acordo a Romanos 5:19, não foi minha desobediência, mais sim a de Adão; ou 

seja, que esse pecado me constituiu pecador. A desobediência de “um” foi a minha. Eu desobedeci 

para confirmar a condição pecaminosa de nossos pais; e para confirmar isso leiamos o que Pedro 

diz, o que tem sido chamado de primeiro papa, em sua primeira carta 1:18:  “...sabendo que fostes 

resgatados de vossa van maneira de viver, a qual recebestes de vossos pais”; quando em Romanos 

5 diz que pela desobediência de um homem os muitos foram “constituídos pecadores”, esses 

“muitos” está nos mostrando que o pecado não é algo fora de nós, mas algo que está em nossa 

natureza. Vejamos em Romanos 7:17-20:  

“17De maneira que já não sou eu quem faz aquilo, senão o pecado que mora em mim. 18Eu sei 

que em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem; porque o querer o bem-estar em mim, porém 

não o faze-lo. 19Porque na o faço o bem que quero, senão o mal que não quero, isso faço. 20E se 

faço o que eu não quero, já não o faço eu, senão o pecado que mora em mim”.    

  E não sou eu, é minha carne, é o que herdei da condição natural; não necessito pecar para ser 

pecador. Quando cometi o primeiro pecado, sendo menininho, e manipulei a minha mãe, é porque 

“em pecado me concedeu minha mãe”. Não se trata de que eu era bom e a sociedade me fez reagir 

justamente assim; não. A Bíblia não julga a sociedade; e é uma grande verdade que a sociedade 

está corrompida porque o homem é mal. Normalmente se afirmar equivocadamente que o homem 

é bom e a sociedade não, como se a sociedade não estivesse integrada pelos homens. O problema 

é cada homem que está em uma condição deplorável. No princípio pensamos que alguém seja 

bom, e o mal é porque eu fiz alguma coisa; e logo tratamos de fazer o esforço por nós mesmos, e 

nos ajudamos e se for necessário de joelhos ao Monte Serrat; porem sempre encontramos que o 

mal está em nós. A luxuria está em mim, o mesmo que a preguiça, a ira, a hipocrisia; tudo está 

dentro de meu ser.  

  Fazemos em realidade o mal que não queremos fazer; então isso me indica que não sou eu só. 

Eu quero ser bom porem há algo raro em mim; há algo radicalmente equivocado em nossa natureza; 

nossa natureza já não é como Deus criou. Mas o que o homem decidiu fazer com ela; e quando se 

reproduziu a condição caída, fomos constituídos pecadores por desobediência, não nossa, 

inicialmente, como temos lido em Romanos 5:19. De um homem foi a desobediência inicial, a qual 

nos constituiu pecadores. Tao prontos quando tivemos a primeira oportunidade demonstramos ser 

pecadores; não necessitamos da sociedade, não. Adão não vivia no meio de uma sociedade 

corrompida; ele estava no Éden; O diabo não estava em nenhuma sociedade corrompida; ele estava 

no céu. O pecado é uma culpa pessoal que afeta a natureza do que peca, e se não é porque Deus 

o redime com a intervenção divina, essa natureza corrupta não pode se salvar sozinha, e isto temos 

que entender bem. Do contrário, temos demasiadas esperançassem algo demasiado terrível, e 

Deus não quer que nos enganemos. Deus quer que entendamos o porquê devemos acudir 

exclusivamente a Ele; do contrário estaremos julgando sem entender. 
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Efeitos da queda no corpo humano. 
 

  O que diz no final do verso 17 é reiterado no verso 20: “ Já não faço eu, mas o pecado que mora 

em mim”; logo continua nos versos 21-23 assim: 

  “Assim que, querendo eu fazer o bem, encontro essa lei; que o mal está em mim. Porque segundo 

o homem interior, me deleito na lei de Deus; porem vejo outra lei em meus membros, que se rebela 

contra a lei de minha mente, e que me leva cativo a lei do pecado que está em meus membros”. 

  A lei do pecado está em meus membros, não somente na sociedade, não nas outras coisas; claro 

que também aí, porque, o que a sociedade senão o resultado das ações de muitos pecadores que 

vão amontoando um mundo, um sistema pecaminoso? O sistema é pecaminoso porque o homem 

que o temos formado somos pecaminosos; o problema é dos homens; O que tem que ser tratado é 

o homem. Paulo se refere a “ lei do pecado que está em meus membros”; porem que é uma lei? 

Uma lei é algo reiterativo; é uma questão que se repete sempre. Se por exemplo tomamos um giz 

e o atiramos para cima, vemos que cai; decidimos que isso ocorreu uma vez. Porém se o repetimos 

várias vezes, veremos que sempre cairá. Se algo se reitera permanentemente descobrimos que há 

algo raro; que existe a lei da gravidade. 

  Existe um poder que obriga sempre uma determinada conduta. É terrível que na carne de todo ser 

humano, em sua natureza, exista uma lei que sempre o vai arrastar para o pecado, a corrupção e 

a morte; a condição do ser humano é terrível, pois a queda tem afetado o seu espirito, sua alma e 

seu corpo. O espirito do homem, morto; sua alma tratando de ocupar o lugar que deve ocupar Deus; 

esse lugar quero ocupar porque agora meu Deus sou eu, porem essa alma que pretende ser seu 

próprio Deus, no entanto está vendida ao poder do pecado, porque nem se quer o bem que quero 

fazer o posso fazer, porque quando vou fazer o bem, faço o mal, porque em sua carne opera uma 

lei de pecado que o leva cativo sempre a desobedecer a Deus e direto para a morte. 

  Uma vez um irmão teve uma visão muito vivida, na qual o Senhor lhe mostrou que ele estava 

fazendo força para tratar de agradar a Deus por seus próprios esforços; de pronto o irmão se viu 

como em um caixão que estava repleto de vermes, os quais tratavam de sair do caixão escalando-

se uns sobre os outros para alcançar a saída, e não conseguiram, e nessa tarefa rasgavam as 

paredes do caixão. Frente a essa visão, o Senhor lhe disse: Essa é tua condição; e o significado é 

o homem tratando de salvar-se só pelo que pode, e não pode consegui-lo. O homem, por natureza, 

desde que foi concebido, está torcido; necessita não somente de educação; por isso é que o sistema 

de educação humanista é uma cegueira. 

  Fazemos grandes cartazes com rótulos como “educar a criança e não teremos que castigar o 

homem”; isso é como pôr panos de agua quente na tuberculose, na aids ou na lepra, pois isso não 

soluciona nada, porque a educação não modifica a natureza; se necessita de um novo nascimento, 

um enxerto de uma vida diferente a nossa, e que a partir do enxerto, e não da natureza velha, 

produza o fruto que a natureza velha não pode produzir. É por isso que o Senhor disse: “ Não é a 

boa arvore que produz maus frutos, nem arvore má é o que dá bom fruto”, pois a má arvore produz 

maus frutos, o que necessita é que seja enxertado de uma arvore boa, e na virtude do bem, ele 

fique novo. 

  Graças ao enxerto, agora vai produzir; porém sem o enxerto, abandonado a suas próprias forças, 

por mais que intente fazer o que pode, sempre lhe vai a sair o fruto mau, porque é de natureza, é 

um mal de raiz. 

  A educação, nesse sentido, serve somente para tratar de acomodar algo, porém não toca a raiz 

do problema. Somente a redenção, a regeneração, introduz um elemento novo; e por isso é 

necessário conhecer realmente como temos sido afetados pela queda; nosso espirito sem Deus, a 
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alma pretendendo ser o centro, ocupando o lugar de Deus, glorificando-se a si mesma, no entanto 

submetida ao poder do pecado. 

  Existe uma lei de pecado que sempre o leva ao pecado, a corrupção e a morte, simplesmente 

porque é uma lei, e não pode salvar-se sozinho, não pode ajudar-se sozinho, não pode reformar-se 

sozinho, e está condenado a morte eterna. Se não for pela graça de Deus a que intervém, a que 

chama, a que vivifica, a que desperta, a que realiza, o homem está perdido. É necessário entender 

como Deus o diz, porque do contrário, vamos estar com panos quentes que não vão nos servir de 

nada. Então Paulo diz nos versos 24-25: 

  “Miserável que sou! Quem me livrará desse corpo de morte? 25Graças dou a Deus, por Jesus 

Cristo Senhor nosso. Assim que, eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a 

lei do pecado” 

 

Jesus Cristo, única esperança. 
 

   Antes Paulo não havia perguntado por outro; ele confiava em si mesmo, querendo fazer o bem; 

porem quando ele queria fazer o bem, encontrava que não fazia o bem que queria senão o mal que 

não queria, isso era o que fazia; então já não pode confiar em si mesmo. No princípio, pois, alguém 

cria que com um pouquinho mais de esforço, se podia. A filosofia diz que se quero posso. É o 

engano do diabo dizendo hoje aos homens o mesmo que disse no Éden: “...sereis como Deus, 

sabendo o bem e o mal”. Deus disse: “Morrereis”; o diabo disse: “Não morrereis, sereis como 

deuses; e hoje em dia vem a mesma serpente com muitas bagunças, de desorientações, de 

autoajudas. Deus segue dizendo: “morrereis”, e o diabo: “não morrereis”. Por isso é que ele tem 

tanta raiva do Cristianismo, porque diz a verdade as pessoas. 

  Paulo depois de haver intentado muitas vezes querendo fazer o bem e querendo ser bom, 

descobriu que era mau, e opta por não confiar em si mesmo e diz: “Quem me livrará? ” Agora a 

esperança já estava em alguém distinto dele; já não sou eu; eu querer não é suficiente, nem se quer 

com toda a força de minha vontade é suficiente, porque existe um poder, o poder do pecado e a lei 

do pecado em minha carne que não me deixa fazer o que quero, e o que não quero isso tenho que 

fazer; isso é estar vendido ao poder do pecado. Alguém não pode ter confiança em si mesmo; por 

isso Paulo já não diz: Vou descansar um tempinho e na próxima semana começo de novo o esforço; 

ele já sabia que nem por hoje nem nunca ia chegar a alguma parte por si mesmo, e foi quando 

clamou por outro distinto de si mesmo e disse: “Quem me livrará? Primeiro era, como me livrarei? 

Porem depois de haver tentado e descobrir que o homem está caído, que por natureza é filho da 

ira; é quando sua esperança deixa de ser colocada em si mesmo ou em homem algum, porque 

qualquer outro homem é da mesma índole que nós. Sua única esperança, quem me livrará? Esse 

quem não era outro senão Jesus Cristo. Ai e meio a esse terrível drama, no entanto pode dizer: 

“Graças dou a Deus por Jesus Cristo”. Terminamos agarrando-nos somente ao Senhor Jesus 

Cristo. 
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TERCEIRA PARTE 

ENCARANDO A QUEDA 

Capitulo 9 

ENCARANDO OS EFEITOS DA QUEDA 
 

O pecado, outro efeito da queda. 
   

No capítulo anterior, ao introduzir-nos nesse importante tema, estivemos analisando os feitos do 

pecado o da queda do homem no espirito humano, o que fez o pecado na alma do homem e assim 

mesmo em seu corpo.  Porém é importante esclarecer que apenas estivemos vendo uma introdução 

a realidade dos efeitos do pecado no ser do homem. E neste capitulo vamos realizar uma análise 

mais ampla desses efeitos, inclusive ilustrando por meio de uma lista de itens onde se realizam os 

efeitos antes da cruz, antes da obra do Senhor, e outra relação com os efeitos no ser do homem 

depois da grande obra do Senhor na cruz; e isto o produzimos devido que quando se fala do pecado, 

da queda, de uma maneira muito vaga, então também nós tomamos o remédio de uma maneira 

muito vaga. 

  É necessário fazer um diagnóstico muito minucioso para entender que que a salvação não é 

somente para não se ir para o inferno. Mas a salvação contém aspectos profundos e minuciosos 

também, porque é para responder a condição da queda. Tem que esclarecer que não é o 

diagnostico o que nos salva, porém é o que nos permite conhecer qual é a condição real. Devido a 

isso, ao ver essa condição real um pouco mais minuciosa, enfrentamos por outro lado da cruz e da 

ressurreição, a Jesus Cristo em alguns itens da salvação de Deus, que por suposto, devemos 

diferenciar. 

   De um lado os itens que se referem as transgressões ou pecados. Quando se fala de 

transgressões ou pecados, em plural, se refere as desobediências especificas, isto é; aos atos de 

desobediência, um pecado ou uma transgressão; porem como são muitos, se diz os pecados ou as 

transgressões. Cada vez que pecamos vem o que na Bíblia se chama a mancha do pecado. O 

Senhor trata na cruz com nossas transgressões e também com a mancha do pecado; esta é 

diferente das transgressões. 

  A transgressão, é o ato que tú cometes, porem a mancha é o efeito que produz em ti ao haver 

concebido esse ato de transgressão. Deus, para salvar-nos, por uma parte tem que perdoar as 

transgressões; por isso o perdão dos pecados tem que ser colocado na frente das transgressões 

do outro lado da cruz e a ressurreição. Para tratar as transgressões está o perdão dos pecados pelo 

Seu sangue. A mancha do pecado deve ser limpada e os pecados perdoados. Por isso se fala na 

Bíblia do perdão dos pecados e da limpeza da mancha do pecado. Os pecados são o que temos 

cometido contra o Senhor; porem quando cometemos um pecado, algo sucede com nosso ser. 

Ficamos manchados. É por isso que não somente temos que ser perdoados, mas também limpados 

e purificados. 

  Encontramos que na Bíblia se fala do perdão e da limpeza e purificação. Além de tratar com o que 

fizemos, se trata também com o que somos. De acordo a essa diferenciação, encontramos os três 

seguintes itens. 

1. O pecado   
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2. Os pecados 

3. A mancha do pecado. 

 

Diferença entre os pecados e as transgressões. 
 

Na Bíblia se faz uma diferença entre os pecados e o pecado. Quando lemos os primeiros capítulos 

da epistola de Paula aos Romanos, ali fala dos pecados como atos de desobediência; porem 

quando começamos a centrar nos capítulos 5, 6, 7 3 8, descobrimos que Paulo já não fala dos 

pecados em geral, e sim do pecado.  

  Quando Paulo fala aqui do pecado, fala no singular, como natureza pecaminosa. Encontraremos 

expressões contando como “o pecado que mora em mim” (Romanos 7:20); não o pecado que eu 

cometi, senão um poder que me faz cometer esses atos, pois a condição caída do homem, não é 

somente os atos que comete, e sim que os comete porque o homem está submetido a um poder 

que é o poder do pecado, em singular, desse “pecado que mora em mim”. 

  O pecado não é algo que está fora do homem, mas é algo que está no homem; este é outro efeito 

da queda. O pecado se encontra nos membros de nossa natureza pecaminosa; E como uma 

desordem radical na natureza humana a partir da queda. Uma coisa são as transgressões, os 

pecados, no plural, e outra coisa é o pecado como uma desordem radical na natureza humana a 

partir da queda. Isso nos diz que Deus não somente tem que tratar com o que fazemos, mas também 

com o que somos. 

  Uma coisa é o que fazemos e outra coisa é o que somos, porque somos pecadores por natureza, 

por constituição; a partir da queda de Adão e Eva se reproduziu a natureza na natureza humana 

em uma condição caída. Por isso a Palavra que “éramos por natureza filhos da ira, o mesmo que 

os demais” (Efésios 2:3b); é afirmar que nenhum ser humano nasce bom, como pretendia 

Rousseau, dizendo: “O homem nasce bom, porem a sociedade corrompe”. Não nascemos bons; 

intrinsecamente nascemos maus, e por isso, a primeira oportunidade que temos, fazemos o mal. 

Assim que não somente cometemos pecados, e sim que somos pecadores. O Senhor Jesus não 

somente morreu por nossos pecados, mas que também foi feito pecado por nós; que é algo 

diferente. 

  Para os pecados necessitamos o perdão; para a mancha do pecado necessitamos da limpeza, a 

purificação; para o pecado necessitamos a liberação. Por isso quando se fala na Bíblia do pecado, 

em singular, não diz, libertados dos pecados, e sim “libertados do pecado, viestes a ser servos da 

justiça” (Romanos 6:18), não somente temos que ser perdoados do que fizemos, mas também 

liberados do que somos; que é outro aspecto diferente. Agora, que aconteceu quando pecamos? 

Além de ficarmos em inimizade contra Deus ficamos também culpados. Então uma coisa é a culpa 

e outra é a inimizade. De acordo ao anterior relacionamos que: 

  Frente a culpa, a justificação, que é a inocência graças a obra de Cristo na cruz e na ressurreição. 

  Frente a inimizade necessitamos da reconciliação. 

  Frente aos pecados, o perdão. 

  Frente a mancha, a limpeza. 

  Frente ao pecado, a libertação do pecado. 

  Ao analisar estes itens temos que um culpado não é inocente, porem um justificado é um declarado 

inocente; por isso encontramos que um aspecto na obra do Senhor é a justificação, para tratar a 

culpabilidade; ou dito de outra maneira, a culpabilidade se soluciona através da justificação. Daí 

que a inimizade não somente encerra a culpa, mas também a atitude contra Deus, pois diz que 

éramos inimigos de Deus em nossas atitudes e pensamentos. A inimizade necessita da 

reconciliação. Reconciliar não é o mesmo que perdão. É algo mais que o mero perdão. Também o 

Senhor fez uma obra para reconciliar-nos. Se eu pequei contra uma pessoa, lhe peço perdão, ou a 

pessoa me pede perdão no caso dela pecar contra mim. Eu a perdoo; lhe digo, te perdoou; porém 

não voltamos a ser amigos como o éramos antes, porque ainda que já lhe perdoei e não levo em 
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conta o que fez, no entanto, minha atitude para com essa pessoa mudou, pois já não volto a ser tão 

amigo dela como era antes, porque tenho uma ingrata experiência do passado. Estas experiências 

nos confirmam que a reconciliação é mais que o perdão, porque reconciliar é voltar a ser amigos 

como antes; como se não houvesse sucedido o que aconteceu entre as partes. A obra do Senhor 

não consistiu somente em perdoar-nos, e sim também reconciliar-nos; e não somente reconciliar-

nos com Ele, sim também, graças a Ele, entre nós. Vemos que o que aconteceu é muito grave, pois 

a impressão que foi uma mesma coisa, porém é mais complexo, porque termina com a inimizade, 

a culpa, o pecado, os pecados, que são aspectos diferentes, porem intimamente relacionados. 

La Lei do pecado e da morte na carne. 
 

  Além dos anteriores itens negativos: o pecado, a culpa, a inimizade, a mancha e as transgressões 

como efeitos da queda, existe a lei do pecado e da morte em nossa carne. A queda não somente 

gerou o pecado, mas também a lei do pecado no homem. Uma lei é um poder que obrigo uma coisa 

a sempre se repetir, sempre suceda. 

  Ao tirar um giz ou uma moeda para cima, cai; ao voltar a atirar para cima, cai a segunda vez; e 

sucede o mesmo a terceira vez e assim sucessivamente até a milésima vez, devido que existe um 

poder que é chamado a lei da gravidade, que sempre está dominando esse corpo; atiramos para 

cima, a lei o joga para baixo. Em nossa carne opera uma lei que em Romanos 7:23 a Bíblia chama 

“a lei do pecado que está em meus membros”. Em minha carne. Isso significa que em mim mora o 

pecado, e no pecado existe uma lei. Essa lei consiste que sempre que eu atue em minha carne, 

porque minha carne está submetida ao poder do pecado, então a lei do pecado e da morte vai 

sempre levar minha carne a pecar e a morrer. A essa condição tem que pôr em frente ao que a 

Palavra prescreve, um remédio apropriado; e o remédio para a lei do pecado e da morte não é o 

perdão, porque uma coisa distinta é que o Senhor me perdoe, e que amanhã eu volte a fazer a 

mesma coisa. Então necessito algo mais que o perdão. Necessito por uma parte libertação do 

pecado; e por outra, uma nova lei, que é a Lei do Espirito de vida em Cristo Jesus, a qual me tem 

livrado da lei do pecado e da morte” (Romanos 8:20); o mesmo que; se estou em minha carne, 

estou debaixo do poder da lei do pecado e da morte; porem se estou no espirito, estou suprido pela 

lei do Espirito de vida em Cristo Jesus. 

O último Adão frente ao primeiro Adão. 
 

  Cada natureza tem umas leis intrínsecas próprias de sua esfera, de seu reino. A carne está 

submetida a uma lei, e o Espirito de Cristo tem outro tipo de lei que funciona internamente, e que 

se chama a lei do Espirito de vida em Cristo Jesus. Assim quando a carne funciona produz 

determinadas condutas e determinados efeitos, também quando o Espirito de Cristo atua produz 

outras condutas e outros efeitos opostos, conforme a essa lei do Espirito de vida em Cristo. Disso 

concluímos que a lei do pecado e da morte tem que enfrentar a lei do Espirito de vida em Cristo 

Jesus; e isso nos leva a outras duas antíteses. A da carne, Adão, e a do Espirito, Cristo. O de Adão 

é carne, o de Cristo é espiritual; frente a carne, o Espirito. A carne é tudo o que provem de Adão. O 

que Adão foi e chegou a ser se reproduz; e Cristo disse: “O que é nascido da carne, é carne” (Joao 

3:6); tudo o que provem de Adão é carne e está submetido a condição Adâmica. 

  Devido a isso por mais que eduquemos a carne, sempre estará vendida ao poder do pecado, e na 

carne opera a lei do pecado e da morte. A solução para a carne não é a educação. A carne se 

relaciona com Adão; o Espirito se relaciona com Cristo. 

  A Bíblia fala do primeiro homem e do segundo homem; também fala do primeiro Adão, quando Ele 

se encarnou e venceu na carne o pecado, o mundo, o diabo, a morte. A Cristo, havendo tomado 

nossa natureza humana e terminado com essa velha natureza humana em Sua cruz, se chamou 

de primeiro Adão; e quando ressuscitou para começar de novo, se chamou o segundo homem. O 

Senhor Jesus é o segundo homem pela ressurreição; e é o posterior, o ultimo Adão, porque levou 

na cruz tudo o que que é da primeira e velha criação. E porque levou na cruz tudo o que é da 
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primeira e vela criação. Em nosso estudo estamos vendo a linha positiva de Cristo, frente a linha 

negativa de Adão; frente a carne, o Espirito, frente a Adão, Cristo; frente a morte, a vida, a 

ressurreição. 

  O mundo vem do sistema dos homens caídos, que atuam na carne, que formam um sistema de 

vida que se chama mundo. Por isso temos frente ao mundo, o Reino de Deus, que é outro sistema 

de vida segundo o espirito, esse é o reino que se gesta com a Igreja. A Igreja é a escada do mundo 

para começar a viver no Reino; ainda que a Igreja não seja a consumação plena do reino, é a 

antecipação do Reino. A Igreja é o Reino antecipado. 

  A incircuncisão da carne é enfrentada pela circuncisão em Cristo. Os gentios não pertenciam antes 

a Cristo ao povo do pacto, pois era simplesmente para os judeus; porem agora em Cristo tem sido 

circuncidado ao romper com a carne, e vivendo por Seu Espirito. A Bíblia ala da circuncisão da 

carne; isto é; quando Deus disse a Abraão: Olha, Abraão, você agora vai ser um povo meu, e vai 

ter um sinal de que vais entrar em pacto comigo, a qual será a circuncisão. Essa circuncisão é o 

hoje representa cortar com a carne. 

  Então o que corta a carne é a circuncisão, a qual no antigo Testamento era um símbolo da 

circuncisão verdadeira, a espiritual, que é morrer para nós mesmos. O ego é enfrentado com o 

negar-se a si mesmo e seguir a Cristo; assim mesmo em frente com o velho homem, o novo homem. 

Cada coisa ou aspecto negativo que se introduziu com a queda, se enfrenta com um aspecto 

positivo introduzido pela obra do Senhor Jesus na cruz e por meio da Sua ressurreição. 

  Por causa da culpa existe uma sentença ou um decreto contra a culpa; é o que Colossenses 2:14 

chama “ a Ata dos decretos que nos eram contrários foi tratada na cruz, foi rasgada. Invalidada, 

anulada. Então a Ata valida enfrentamos a Ata invalidada por seu rasgamento na cruz, pois o castigo 

pela sentença foi cumprido em Cristo. Estamos vendo um quadro de itens de um e do outro lado da 

Cruz. 

  Os que provem da queda, e os outros provenientes de Cristo, de Sua cruz e Sua ressurreição. As 

vezes temos tomado a salvação de uma maneira muito simples, como se somente se tratasse de 

que os nossos pecados são perdoados para que não fossemos para o inferno. Isto é verdade, porém 

não é tudo; porque a condição é que aqui houve um velho homem. No começo o homem era o 

homem; não era nem novo nem velho; era o homem. Quando o homem pecou se tornou velho; por 

isso é indispensável que o homem velho seja enfrentado pelo homem novo. 

  Tenhamos em conta também que aqui houve morte dos dois sentidos; ao haver morte espiritual, 

tem que haver regeneração. Aqui houve coisas velhas, então deve haver coisas novas; renovação. 

                                “De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas 

passaram; eis aqui todas são feitas novas” (2 Coríntios 5:17). 

  Existe a renovação e a regeneração. Por que? Porque a regeneração primeiro foi afetada, porem 

para isto veio o segundo homem, que foi o posterior a Adão, para terminar com o velho; o segundo 

homem ressuscitou, para com o Pai regenerar-nos, renovar-nos e glorificarmos. Deus veio em 

Cristo, o Pai no Filho, e o Filho em nome do Pai para adotar-nos como filhos. Também com a queda 

sobreveio a destituição da Gloria de Deus, a qual é enfrentada pela glorificação. As Escrituras 

declaram que o homem havia sido destituído da gloria de Deus, item que se encontra entre a lista 

negra, porem agora no Novo Testamento, pela obra do Senhor na cruz, e a ressurreição e ascensão, 

proveio a glorificação. O Senhor Jesus Cristo disse: 

    “Agora pois, Pai, glorifica-me Tu para Contigo, com aquela gloria que tive contigo antes que o 

mundo fosse” (Joao 17:5). Agora a humanidade foi glorifica em Cristo, pois agora Ele nos comparte 

a gloria. “A gloria que me deste, eu lhes tenho dado...” João 17:22a). O homem havia sido destituído 

da gloria; agora o homem é glorificado em Cristo Jesus. 

A obra da cruz, a ressurreição, a ascensão e o Espirito. 
 

Na cruz não somente foi tratado o homem mesmo, mas também na cruz Deus tratou com o mundo; 

por isso diz Paulo em Gálatas 6:14b: “...por quem o mundo para mim está crucificado e eu para o 
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mundo”. Assim mesmo na cruz Deus tratou com o diabo. Em Hebreus 2:14b lemos: “...para destruir 

por meio da morte o que tinha o império da morte, isto é, o diabo”. Entre outras coisas na cruz, com 

a ressurreição, ascensão, e o Espirito, foram tratados: 

Os pecados. 

O velho homem. 

A mancha do pecado. 

O ego. 

O pecado. 

As coisas velhas. 

A lei do pecado e da morte. 

A incircuncisão 

A carne. 

Os principados e potestades. 

O diabo. 

A ata de decretos que nos era contraria. 

O mundo. 

As inimizades, etc. 

  Estávamos cheios de um montão de problemas. Os principados e potestades foram exibidos 

publicamente na cruz. A cruz é algo profundo. Por isso quando Deus quis simbolizar a obra da cruz 

no antigo testamento, antes de vir o Senhor, não foi suficiente. No livro de Levítico encontramos 

uma quantidade de sacrifícios. Por exemplo, encontramos uma oferta pelas transgressões, outra 

diferente pelo pecado, outra a oferta de paz, outra o sacrifício mexido, outro o holocausto: É dizer, 

uma quantidade de sacrifícios. 

  Porém, por que necessitou Deus de tantos sacrifícios de distintos tipos diferentes ainda que 

parecidos, com distintos nomes e sentidos, para representar o único sacrifício de Cristo? Porque 

muitas coisas foram feitas na cruz, e por isso cada aspecto de sua obra na cruz tinha que ser 

simbolizada por um tipo de oferta diferente. Nos damos conta, pois, de que temos muito que receber 

do Senhor. É algo assim como abrir um livro com muitos capítulos. 

  Fazendo um quadro comparativo do processo da obra de Cristo na cruz, temos: 

 

 Itens negativos                                    -                              Itens positivos 

 

1 Adao.                                                   -                              1. Cristo 

2As transgressões                                 -                             2. O perdão dos pecados.  

3 A mancha do pecado                        -                              3. A limpeza da mancha do pecado 

4 O pecado                                             -                              4. A liberação do pecado. 

5 A culpa                                                 -                              5. A justificação. 

6 A carne                                                 -                              6. O Espirito. 

7 A inimizade                                        -                               7. A reconciliação. 

8 O velho homem                                 -                              8.O novo homem 

9 O eu (ego).                                         -                              9. O negar a si mesmo e a renovação.                           

10. As coisas velhas                                 -                          10. As coisas novas.    

11 a lei do pecado e da morte            -                             11. A lei do Espirito de vida em Cristo. 

12 O mundo                                           -                             12. O reino de Deus. 

13 A morte espiritual                           -                             13. A regeneração, a vida, ressurreição. 

14 A destituição da gloria de Deus.    -                            14. Glorificação 

15 Ata contraria                                    -                             15. Ata invalidada. 

16 Incircuncisão da carne                   -                             16. Circuncisão de Cristo, cortar com a 

carne. 

17 O diabo                                             -                             17. O diabo julgado e destruído 

18. Os principados e potestades        -                            18. Potestades exibidos publicamente 
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19. A maldição da lei                             -                            19. Cristo feito maldição por nós. 

20. As inimizades.                                  -                            20. O Corpo de Cristo. 

 

Não basta saber a doutrina. 
 

  Os anteriores são só os nomes; porém, amados, a intenção de Deus conosco não é somente que 

saibamos os nomes, como se estivéssemos vendo uma equação, a qual anotamos em um quadro 

e daqui a duas semanas já estamos esquecidos. Não! Cada um destes pontos, já seja do lado 

negativo ou do lado positivo, é uma tremenda realidade. É a intenção de Deus que a Igreja seja 

liberada em realidade e não que só seja falar de liberação. A intenção de Deus não é somente que 

eu vá a cada mês a determinado lugar e fale de liberação; isso não é suficiente. O que ao Senhor 

interessa é que cada um de nós ande cada dia na lei do Espirito de vida para poder vencer a lei do 

pecado e da morte, porque a lei do pecado e da morte é verdadeira. É um problema muito sério e 

somente se vence com a lei do Espirito de vida em Cristo. Se nós sabemos que existe a lei do 

Espirito de vida, porém não buscamos ao Senhor para que o Espirito de vida flua através de nós e 

permita desde o interior vencer essa luta que vem desde o exterior, então vamos ficar como esses 

grandes teólogos que sabem muitas coisas; porem isto não é suficiente, necessitamos da 

experiência. Necessitamos que o Senhor nos fortaleça, nos ajude; por isso tem que saber as coisas, 

porém não é o suficiente só sabe-las, é necessário saber separá-las, crer nelas, entende-las melhor 

e começar a desfrutar junto com o desfrute do perdão dos pecados. 

  Quanto tempo faz que o Senhor morreu por teus pecados? Muito tempo; porém não o havia 

recebido, só quando crestes. Primeiro ouvistes e logo crestes para que começasses a experimentá-

lo.  Por isso diz a Palavra: “A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus” (Romanos 10;17). 

A Palavra de Deus é para produzir o ouvir, o ouvir é para produzir a fé e a fé para receber o Espirito; 

e esse Espirito é o que faz real tudo o que o Senhor fez por nós. Ele é quem nos fornece, porem 

temos que ouvir primeiro e logo temos que crer para que possa chegar a ser uma experiência. Ouvi-

lo, crer e experimentá-lo. E o Senhor fez tudo isto para que o tenhamos, porem tem que crer; tem 

que começar a experimentá-lo. Primeiro experimentamos um pouquinho, debilmente, com 

fraquezas, ou com dúvidas; porem logo chegamos a ter certeza. Quando soubestes que o Senhor 

morreu por teus pecados e crestes, começastes a experimentar o perdão, e agora ara ti a palavra 

perdão não é somente uma palavra, mas agora é uma experiência muito profunda, que tem muita 

certeza. 

Por isso Paulo diz: “Sabendo isto, que nosso velho homem foi crucificado juntamente com Ele” 

(Romanos 6:6). As vezes lemos essas frases rápido, então não sabemos que nosso velho homem 

já foi crucificado com Cristo; então, se não sabemos, tratamos de crucificá-lo, tratamos de aplicar 

uma espécie de resposta que não é a correta. Se tu diagnosticas bem a situação, aplicas o remédio 

apropriado a cada   assunto. 

 

  No caso que dissemos da educação; se tu não conheces o diagnóstico da condição da carne, que 

está debaixo de um poder e que nela opera uma lei, se tu ignoras a lei que opera na carne, vai a 

confiar em muitas coisas, e vais a crer tanto na tua como nas dos outros. 

  Porem quando conheces o diagnóstico de Deus, que nem tua carne, nem a de nenhum ser humano 

é confiável, então já deixas de confiar nela e começas a confiar no Senhor, e a dar lugar a algo que 

já não é da carne senão da graça do Senhor. Então agora pode ser liberado, e sair a porta para o 

novo, porem porque já te desiludiste do velho, porque o conhecestes. 

  Agora diz: “Sabendo isto, que nosso velho homem foi crucificado”; porem se tu não sabes como 

tratou Deus com o velho homem, quando começastes a experimentar o próprio do velho homem 

em teu ser, vai tentar vencê-lo com tuas próprias forças. Porem se tu sabes que o velho homem já 

foi tratado em Cristo e que esse Cristo que tem sido livre do velho homem está agora em ti pela fé, 
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e crer Nele, e vem a Ele, e contas com Ele, então te levantas em Seu nome, livre de teu velho 

homem. 

  Simplesmente: Senhor Jesus, se a este miserável não o houvesse tratado, e tu o tratastes, não 

estarias m mim, como seria eu livre dele? Sabendo isto já podes aplicar o remédio de forma 

diferente, já não é tratando de esconder os chifres, maquiando-os; não, eles estão aí, porem o 

Senhor Jesus está em ti, não pelo que tu faças ou escondas, mas justamente para que tu não 

tenhas que esconder nada. Ele está aí para responder em teu lugar; porem se tu não contas com 

Ele, e só contas com teus esconderijos e manobras, não vai sair daí. Os tapas por aqui e saem por 

ali; e sempre esse diabo vai aparecer por algum lado. Porem se estás desnudo diante do Senhor, 

e tu lhe dizes: Senhor, tu fostes quem tratou com isto em tua pessoa, e agora estás em mim, não 

pelo que eu faça, mas pelo que tu me das; eu creio. Se fazes isto, então contas com Ele, quando 

contas com Ele, Ele aparece em teu lugar e enfrenta o inimigo por ti. Tu não o podes enfrentar; aí 

está o mal; porém também está o Senhor.  Devemos entender bem o diagnóstico e o remédio; não 

de uma maneira vaga. 
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Capitulo 10 

A SALVAÇÃO TRIPARTIDA. 
 

Os três tempos da salvação. 
 

  Temos visto as grandes verdades que o Senhor confiou a Igreja e que ela guarda. A primeira está 

relacionada com Deus mesmo. Com Seu próprio ser, Sua trindade, Sua revelação através de Jesus 

Cristo e sua encarnação. Depois da encarnação passamos a obra da salvação, pois para isso foi 

que o Filho de Deus se encarnou, para salvar-nos e levar adiante o programa de Deus. A salvação 

não é uma coisa simples, senão profunda e complexa. A palavra do Senhor nos fala acerca da 

salvação em três tempos. Primeiramente a Palavra de Deus nos diz que somos salvos por graça: 

“Porque por graça sois salvos por meio da fé” (Efésios 2:8ª); ou seja, declara um fato já cumprido. 

Em segundo lugar, a Palavra do Senhor nos fala de ocupar-nos da salvação com temor e tremor: 

“... ocupar de vossa salvação com temor e tremor” (Filipenses 2:12b); isto é, existe uma salvação 

que vai dando progressivamente, e é outro aspecto da salvação. Por último, a Palavra do Senhor 

nos fala no futuro de uma “salvação que nos trará” (I Pedro 1:5), e de que “seremos salvos” 

(Romanos 5:9). De acordo com isto, tem versículos que nos falam de que somos salvos, versículos 

que nos falam de que nos ocupemos da salvação, e versículos que nos falam de que seremos 

salvos. A que se deve tudo isso? Afinal somos, seremos ou estamos sendo salvos? A resposta é 

que somos, estamos sendo e seremos, porque as três coisas dizem o Espirito Santo pela Palavra 

de Deus. 

  Devido a isso devemos esquadrinhar de uma maneira um pouco mais detalhada o tema da 

salvação de Deus conseguida por Cristo Jesus e aplicada pelo Espirito Santo. Se temos 

compreendido a constituição tripartida de nosso ser: espirito, alma e corpo, também 

compreenderemos o por que essas três etapas da salvação: uma com relação ao espirito: sais 

salvos; outra com relação a alma: está sendo salvos se o estais ocupando em vossa salvação, e 

outra com relação ao corpo: sereis salvos. Essa é a razão pela qual se fala no passado, no presente 

e no futuro. 

Tempo passado: 

Salvos em nosso espirito. 
 

   Esta primeira etapa olharemos esquadrinhando as Escrituras primeiramente na Epistola do 

Apostolo Paulo aos Efésios 2:1,4-10: 

“1 E Ele os deu (notemos o tempo passado) vida a cós outros quando estáveis mortos em vossos 

delitos e pecados. 4Porem Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos 

amou, 5ainda estando nós mortos em pecados, nos deu (notemos novamente o tempo passado) 

vida juntamente com Cristo (por graça sois salvos[ notemos no fato consumado[), e assim mesmo 

nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, 7 para mostrar nos séculos vindouros (no 

futuro) as abundantes riquezas de Sua graça em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 

8Porque por graça sois salvos (declara um fato consumado) por meio da fé; e isto não é de vós, 

pois é dom de Deus; 9nao por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados 

em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos 

nelas”. 

  Aqui com suma claridade o Espirito Santo por mão do apostolo Paulo está declarando nitidamente 

que os crentes já somos alvos; que já realmente não estamos perdidos. De conformidade com a 
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declaração bíblica vemos claramente que já não estamos nas garras de Satanás para irmos ao 

inferno, que já não estamos debaixo do juízo de Deus, que já o juízo de Deus caiu sobre Jesus 

Cristo, sobre o Cordeiro de Deus. 

  Nós nos identificamos com o cordeiro, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e nos sentamos 

´já com Ele nos lugares celestiais; espiritualmente já somos salvos. Nosso espirito já tem vida, pois 

tem a vida eterna, a vida de Deus, a que não teve princípio nem tem fim. E na primeira epistola do 

apostolo Joao, capítulo 5:11-13, lemos: “!1 e este é o testemunho, que Deus nos tem dado (não que 

nos vai dar, nem que está dando) vida eterna; e esta vida está em Seu Filho. 12º que tem o Filho, 

tem (já tem) a vida; o que não tem o Filho de Deus não tem a vida.13Estas coisas os tenho escrito 

a vós que creias (isto não é para todos, senão para os que tem o Filho, os que creem no nome do 

Filho de Deus) no nome do Filho de Deus, para que saibais que tens (não que terás) vida eterna, e 

para que creiais no nome do Filho de Deus”. 

  Irmãos, demo-nos conta de que estas declarações aqui são contundentes, não admitem duvidas; 

já temos a vida de Deus, já temos o Senhor em nosso espirito; o Senhor nos tem perdoado e nos 

deu vida; estando nós mortos. Ele vindo, falou, despertou o ouvido, despertou a fé; pela Palavra 

nos deu o Espirito, pela fé o recebemos e recebemos vida; a vida do Senhor já veio a nosso espirito, 

como diz a Palavra em I Coríntios 6:17: “Porem o que se une ao Senhor, um espirito com Ele”. 

  Nós já temos crido, o temos invocado, o temos pedido perdão, por tanto o Espirito de Cristo já veio 

e se fez um com nosso espirito; em consequência, já nascemos de novo, e, portanto, já fomos 

regenerados, recebemos uma vida nova, um espirito novo, a vida eterna e a natureza divina. Temos 

recebido a Deus o Pai porque temos recebido o Filho, e temos recebido ao Pai e ao Filho porque 

temos recebido o Espirito; já temos o que o Filho conseguiu em Seu viver humano, morte, 

ressurreição e ascensão, o qual o, Espirito tomou, e o que Ele conseguiu já o temos. Onde O temos? 

Em nosso espirito. Nosso espirito já é salvo, pois já temos a vida eterna, já temos o Senhor, já 

temos a provisão, e nada de provisão nos falta; toda provisão Deus o Pai pôs no filho; toda benção 

espiritual está no Filho, e ao receber o filho, recebemos a vida, recebemos o Pai e recebemos tudo. 

Porem-te a vida em nosso espirito não significa que essa vida já tenha crescido em sua 

manifestação em nós. 

Tempo presente: 

Ocupando-nos da salvação de nossa alma. 
 

  Uma coisa é que Cristo seja revelado a nós, outra coisa mais profunda é que Cristo more em nós, 

e outra coisa mais profunda ainda é que Cristo se forme em nós; e outra coisa mais profunda, 

todavia é que cristo se magnificará em nossa carne. Cristo já está, já veio, já se revelou; Cristo 

agora mora, já está morando. Porém a intenção de Deus não é somente que Cristo more, mas que 

Ele que mora se forme em nós; nos regenere primeiro, logo nos renove, e pela renovação nos 

transforme e nos configure a imagem do Senhor. 

  Primeiro, estando na carne, para eventualmente também vivificar nosso corpo mortal e depois 

adota-lo, e glorifica-nos a semelhança do Seu filho Jesus Cristo. Todo este processo de Deus vai 

desde dentro até fora. Como crentes, a vida de Deus veio a nosso espirito, porem Deus não quer 

somente um ser humano espirito. 

  Quando Deus fez o homem, o fez espirito, alma e corpo; daí se deduz que a redenção do homem 

consiste em perdoar e limpar seu espirito, sua alma e seu corpo; vivificar seu espirito, porem 

também ganhar sua alma. Nos chama a atenção uma frase que usou o Senhor, muito séria e bem 

curiosa, que se não entendermos isso da salvação já dada no espirito, dessa salvação aplicando-

se progressivamente a nossa alma e logo eventualmente a nosso corpo em sua vinda, então essa 
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frase nos pareceria rara; porem ao olhar detidamente estes aspectos, já é normal para nós. O 

Senhor Jesus diz em Lucas 21:19: “Com paciência ganhareis vossas almas”. 

  O curioso do caso e digno de pôr muito cuidado, é que por uma parte diz que por graça somos 

salvos, porem por outra parte diz que com paciência ganharemos nossas almas; notemos que aqui 

se menciona a alma. Já sabemos que a alma é a sede de nossa mente, de nossos pensamentos, 

de nossas emoções, sentimentos e vontade; o que nos indica que ganhar a alma é que não somente 

a vida de Cristo fique em nosso espirito, mas que vá saturando nossos pensamentos, porque 

podemos ter o Senhor no espirito, porem nossos pensamentos vagam. Essa vida interna agarra, 

como enlaçar esse ponto selvagem de nossos pensamentos; o enlaça o espirito e diz: Cavalheiro 

(ou dama), venha você, não siga pensando tão loucamente. Então nossa mente vai sendo sujeita a 

Cristo, pois nossos pensamentos são trazidos aos pés de Cristo, e isto não se trata de um assinto 

instantâneo, mas de um processo.     

  A regeneração é instantânea; a regeneração se dá no momento em que se recebe o Senhor, a 

vida do Senhor; o Espirito do Senhor vem a nosso espirito e se faz um conosco um só espirito e 

começamos a ter vida. Porem essa vida é como uma semente que foi semeada. Agora essa vida 

que já está completa, com toda a sua potencialidade, toda programada para fazer um trabalho de 

completa e integra salvação, então tem que começar a ganhar a alma; é então quando vem o 

trabalho da alma, que não é tão rápido como o do espirito; o espirito já recebeu vida, porem, será 

que todos os nossos pensamentos são em vida? Ou algum sim, de vez em quando, e outros como, 

todavia, estão em escuridão? Nossas emoções algumas vezes sim estão governadas e vivas com 

o Senhor, porem outras vezes esta´ vencidas pelo pecado; ou seja, que ganhar a alma requer 

paciência e processo. Outra passagem da Bíblia importante sobre isto a encontramos em Filipenses 

2:12: 

  “Por tanto, amados meus, como sempre haveis obedecido, não como em minha presença 

somente, mas muito mais agora em minha ausência, ocupais em vossa salvação com temor e 

tremor”. 

  Aqui fala de ocupar-se; a salvação sim é algo que já temos, porem também esse algo de que 

ocupar-nos, e a ocupação na salvação é o exercício da alma na vida de Deus. Que o Senhor tenha 

dado vida a nosso espirito não significa, todavia que nossas moções, nossa mente, nossa vontade 

esteja renovada. Muitas vezes temos vida em nosso espirito, porem somos frouxos na carne, ou o 

que é pior, pecaminosos, todavia; daí que a intenção de Deus é que a vida que está no espirito 

passe até a alma. 

  Notemos bem que esse é o sentido do Senhor; tudo o que Ele é, por Seu Espirito vem a nosso 

espirito, e desde nosso espirito fala do trono de Deus e de Seu templo. Diz que de debaixo do trono, 

ali no Lugar Santíssimo, fluía o rio; o mesmo que dizer, que o rio de Deus vem fluindo de dentro 

para fora. Isso nos diz que a vida, porque esse é um rio de vida, se traduz em aguas vivas que vem 

desde o Lugar Santíssimo, passa pelo Lugar Santo, logo pelo Átrio, e inclusive sai as nações; e isso 

é porque o Senhor quer vivificar a toda pessoa que entre no rio de Seu Espirito. 

  O rio de eu espirito flui desde o Santíssimo até o Santo, até o Átrio e até fora; porem tenhamos em 

conta que já o Senhor nos deu vida, e já temos essa vida no espirito, porém, todavia não o suficiente 

em nossa alma nem em nosso corpo, ainda que já estamos alimentando nosso corpo de 

ressurreição, e por isso tomamos a ceia do Senhor. Por isso diz o Senhor em João 6:54: “O que 

come de minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia”. O 

curioso disto também é que existem passagens com em Efésios 2:6 que diz: “... e juntamente com 

Ele nos ressuscitou”, afirmando que já fomos ressuscitados, e em outras partes, como Joao 6:54, 

diz que nos ressuscitará; isso significa que a ressurreição que Ele conseguiu já está fornecida no 

Espirito, e esse Espirito está completo em nosso espirito, porem tem que passar vivificando, 
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ganhando, submetendo a nossa alma e renovando-a pelo Espirito mesmo, e logo, eventualmente, 

nosso corpo. Vamos ler por exemplo em Colossenses 3:4:     

  “Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós sereis também manifestos com Ele em 

gloria”. 

  Esse versículo nos confirma que existe um processo de dentro até fora; o Senhor trabalha de 

dentro para fora. Confirma o Senhor em Joao 7:38: “O que crer em mim, como diz a Escritura, de 

seu interior correrão rios de agua viva”. Até onde? Até fora, desde o interior até o exterior. Em 

mudança Satanás ataca desde o exterior, tratando primeiro os sentidos, logo a mente, seguido 

ataca as emoções, e assim e assim pode assaltar a vontade; entretanto tudo é tentação, porém 

quando alcança e dobra a vontade, já é pecado. O diabo ataca de fora para dentro; no entanto o 

Senhor lhe resiste desde dentro para fora, e a luta é na mente, ou nas emoções, ou na vontade; na 

alma é a luta; esse é o campo de batalha. O Senhor está dentro, no espirito, e o diabo está fora, 

nos ares, e o pecado está na carne; e o pecado e a carne são a pista onde aterrissa o diabo, o 

espirito que opera nos filhos da desobediência. 

  Vemos então que temos que nos ocupar da salvação. Não diz no versículo que a salvação vai ser 

perdida, mas que tem que ocupar-se, tem que trabalhar na salvação; tem que aplicar a salvação a 

nossas emoções, a nossos pensamentos, a nossas decisões, a nossa alma; e isso é uma coisa 

cujo exercício requer tempo, e por isso repetimos o que disse o Senhor Jesus: “Com paciência 

ganhareis vossas almas”, ou seja que nossas almas têm que ser ganhadas. Assim como em 

Filipenses 2:12 fala de ocupar-se da salvação, em Hebreus 2:3 fala de não descuidá-la: 

  “Como escaparemos nós, se descuidarmos de uma tão grande salvação? ”. 

 Este verso se corresponde com o ocupar-se com temor e tremor nele. Não descuidar a salvação 

significa que tem que trabalhar em nossa salvação. Se disséssemos o Senhor já nos salvou, 

estamos dizendo uma verdade, porém tem que dizer toda a verdade completa. 

  Também a Palavra de Deus diz que devemos ocupar-nos e não descuidar da salvação; e isso 

significa que tem que trabalhar essa salvação, a qual é um processo de fé e aplicação. 

  Tem um texto que nos ajuda a entender esse passo da vida do espirito a alma. Em I Coríntios 

14:13-16 diz: “Pelo qual, o que fala em língua estranha (falar em línguas estranhas é pelo espirito, 

por isso se chama orar no espirito; isso é um exercício do Espirito Santo em nosso espirito, no mais 

íntimo de nosso ser), peça em oração poder interpretá-la (porque quem interpreta ou entende é a 

mente; o Espirito está falando em nosso espirito; o de Deus ao e pelo nosso, porem nossa mente 

fica sem fruto; o desejo de Deus é que aquilo que estamos experimentando em nosso espirito, 

também nossa mente, que pertence ao âmbito da alma, o experimente, seja enriquecida e entenda; 

que isso não fique escondido em nosso espirito, mas que passe a nossa alma). Porque se oro em 

língua desconhecida, meu espirito ora, porem meu entendimento fica sem fruto (recordemos que o 

entendimento é diferente do espirito, pois pertence a mente da alma; a alma é a que pensa, a que 

conhece, a qual é a sede da mente). Que pois? Orarei com o espirito, porem orarei também com o 

entendimento (ou seja, que a vida do espirito tem que passar também a alma, e por isso diz: “ 

iluminado os olhos de vosso entendimento”; a vida do Senhor que recebemos, tem luz; por isso o 

Senhor Jesus diz: “a luz da vida”; então a luz está em nosso espirito, porem tem que iluminar 

também os olhos de nosso entendimento); cantarei com o espirito, porem cantarei também com o 

entendimento. Porque se bendizes somente com o espirito, o que ocupa o lugar de simples ouvinte, 

como dirá o amem a tua ação de graças? Pois não sabe o que tens dito”. 

  Tem ocasiões em que recebemos algo em nosso espirito, porém não conseguimos entender que 

é, pode ser um chamamento a orar, a interceder; pode ser algum aviso, alguma admoestação, 

alguma carga, alguma palavra, alguma profecia, ou alguma interpretação de línguas. Está no 
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espirito, porém, todavia, não passa a alma; por isso tem que seguir insistir em oração; pedir ao 

Senhor que esse fluir do rio corra e possamos entender que é; e devido a isso, logo o momento em 

que os irmãos e irmãs profetizam. Primeiro é um perceber, todavia indefinido; o espirito captou, 

intuiu, porém o que aperfeiçoa é o entendimento; o mesmo que dizer, que a vida de dentro vai 

passando para fora; o rio vai fluindo desde debaixo do trono até fora; o rio vai fluindo desde debaixo 

do trono no Lugar Santíssimo até o Lugar Santo, e logo tem que passar até o corpo.          

Tempo futuro 

A salvação do corpo na vinda do Senhor. 
 

  Esta parte se encontra em várias passagens da Bíblia. Tomemos primeiramente a de Mateus 

24:13: 

  “Mas o que perseverar até o fim, este será salvo”. 

  Notemos que fala do futuro; ou seja, sois salvos no espirito, ocupar em vossa salvação e não a 

descuideis (isso é a aplicação a nossa alma), porém, todavia, nosso corpo não está livre da condição 

adâmica, mesmo que já esteja comprado; necessita ser transformado em um corpo glorioso de 

ressurreição que obteve Cristo; então esse será o momento quando a salvação completa chegará 

a nosso corpo, porque Deus quer salvo o espirito, a alma e o corpo. Já nosso espirito está salvo, 

nossa alma está sendo e nosso corpo há de ser, porque já foi comprado todo nosso ser e o Senhor 

nos declara glorificados, como diz em  

Romanos 8:30b: “... e aos que justificou, a estes também glorificou”. Porem temos que aplicar a vida 

do Senhor que recebemos em nosso espirito e esta vida pouco a pouco saturando nossa alma, por 

último tem que chegar a nosso corpo. E na Primeira Epistola do apostolo Pedro 1:13, lemos: 

  “Portanto, cingi os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar por completo na graça 

que nos trará quando Jesus Cristo for manifestado”. 

  Nesta etapa do processo já nosso entendimento está cingido, dominado; é dizer que havia que 

passar a vido do espirito ao entendimento; porem agora tem que seguir. Cingir os lombos de nosso 

entendimento é a vida do Senhor que já chegou a nosso ser; agora nossa vontade está renovada 

para cingir o entendimento; é dizer que, para poder governar agora sim os nossos pensamentos; 

porque antes queria, porém não podia; agora o Senhor pode, O Senhor nos deu vida, e agora 

renova nossa alma. Nossa alma agora sim tem poder em união com o Senhor para dizer: senhores 

pensamentos, vocês já não vão pensar isso, vai pensar outros pensamentos; e o pode fazer porque 

se trata de uma mente renovada que pensa o que quer porque tem recuperado o domínio; antes o 

que não queria pensar, isso pensava; e o que, eu queria recordar, esquecia, os versos bíblicos me 

esquecia e dos pecados me recordava. Até blasfêmias e sujeiras nos trazia a mente. A prova de 

que tu não é o que está pensando isso, é que tu não queres nem pensar nisso, e tu és tua própria 

alma, tua própria vontade. Se tu não queres pensar nisso, quer dizer que é um diabinho que está 

querendo meter-te esses pensamentos; isso não és tu, não te assustes, rejeita-os em nome do 

Senhor. Quando o entendimento é cingido, significa que agora sim pensas; se queres recordar-te 

onde é que está esse versículo, onde está esse assunto, então te recordas. Por que? Já o 

entendimento está programado, renovado e usado, porem antes não; antes pensavas o que não 

querias e não o querias recordar. 

  O diabo vem com esses passarinhos que chegam e comem a semente que se semeia. Diz a Bíblia 

que o Filho do Homem é o Semeador, que a semente é a Palavra e que vem essas aves, esses 

passarinhos que são o diabo e seus demônios que arrebatam a Palavra; assim vem o diabo e nos 

tiram os versículos. As vezes nos sucede que dizemos, que era o que estava dizendo? Dá um 

branco; é uma luta. Porem ao mesmo tempo nos vem pensamentos que não tem que vir e se vão 
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os que tem que ficar; porem na medida em que a alma é ganhada, o entendimento, a mente vai 

sendo renovada, então se vai cingido o entendimento; conseguindo isto, quando não queres escutar 

algo, imediatamente o cortas, já não aceitas. O pensamento vem porque não podemos evitar que 

os pássaros voem; porém, podemos evitar que os pássaros ponham ninho sobre nossas cabeças; 

isto se tu o cortas e ponto final; e se tem que recordar de algo, o trais e o recordas. Para isso nos 

foi dada a memória, para traze-lo. Onde está este versículo? Em tal parte. Isso tem que ir 

recuperando com paciência. 

  Isto de cingir os lombos e ser sóbrios, está dentro do processo agora, do espirito a alma e da alma 

ao corpo. Para poder cingir os lombos do entendimento se necessita que o espirito tenha sido 

vivificado, a vontade renovada, o mesmo que a mente; então é necessário que o corpo seja mantido 

também nesse nível. Sedes sóbrios. Porem essa salvação vai mais além, não fica com a sobriedade 

aqui. Quando a Palavra diz: “e esperar por completo na graça que nos trará quando Jesus Cristo 

se manifestar”, ali há uma graça para o futuro. A Bíblia fala de uma graça decidida para nós antes 

da fundação do mundo, porem manifestada em Jesus Cristo e que começa a operar com a 

regeneração, e que segue operando com a transformação e que seguirá operando em nossos 

corpos. Por isso diz, “a graça que nos trará (futuro). Essa não é o perdão dos pecados; nem sequer 

a da transformação de nosso entendimento, de nossa alma, mas é a graça para a adoção do corpo, 

para a transformação de nosso corpo. 

  Leiamos em Romanos 8:22-23: 

  “22Porque sabemos que toda a criação geme a uma, e a uma está com dores de parto até agora; 

23 e nao somente ela, mas que também nos mesmos, que temos as primícias do Espirito, nós 

também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo”. 

  Não somente a criação mesma está com dores de parto, mas também nós os que temos as 

primícias do Espirito. Por que diz as primícias? Justamente para mostrar que ainda não estamos 

em todo; as primícias são um adiantamento, porém o adiantamento nos tem que levar ao todo. Este 

gemido são as dores de parto; é o processo da alma desenvolvendo-se com a paciência; os 

pensamentos morrendo a si mesmo e sendo renovados em Cristo; as emoções morrendo a sua 

independência, a sua fugida, e sendo controladas pelo Espirito, nossa vontade deixando de ser 

obstinada, ou deixando de ser apática, sendo fiel ao Senhor. Isso é uma dor de parto, e isso não é 

de um momento a outro, pois requer de uma disciplina de toda a vida. Adotar nosso corpo, diz o 

Senhor, é toma-lo como seu; antes o havíamos vendido ao diabo; realmente com Adão lhe 

havíamos vendido a natureza humana, incluindo o corpo; e se foi vendido ao diabo, está debaixo 

do poder do diabo e por isso o Senhor tem que adotá-lo, toma-lo como próprio; daí que a redenção 

ou adoção de nosso corpo tem duas etapas. Uma etapa que se desenvolve aqui, que consiste em 

ser vivificados em nosso corpo mortal. As vezes estamos cansados, estamos enfermos, estamos 

que não podemos, porem invocamos o nome do Senhor e o Espirito nos dá vida e nos fortalece, e 

nos levantamos e nos renova, e é medicina a nosso corpo, a nossos ossos. Isso é uma antecipação, 

não é, todavia, a ressurreição completa, porem se opera graças ao poder da ressurreição; é a 

antecipação dos poderes do século vindouro. Porém a intenção de Deus é que toda a glorificação 

de Cristo, toda a ressurreição que Ele conseguiu em Seu Corpo, passe a nosso corpo, e seja a 

adoção ou glorificação completa de nosso corpo. Na Bíblia existe muitas passagens para cada uma 

destas partes, que agora estamos vendo de forma panorâmica, pois nossa intenção não é esgotar 

o tema nesse capitulo, porem vale a pena estudar cada uma dessas passagens. Por exemplo em 

Filipenses 3:20-21 diz: 

  “ Mas nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus 

Cristo; 21 O qual transformará o corpo de humilhação nossa, para que seja semelhante ao corpo 

da gloria Sua, pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas”. 
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  Colossenses 3:4; “ Quando Cristo, vossa vida, se manifestar então vós também sereis 

manifestados com Ele em gloria”. 

  I Joao 3:1-3: “ Veja qual amor nos tem dado o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus; 

por isto o mundo nao nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de 

Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser; porem sabemos que quando Ele se 

manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque lhe veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem 

esta esperança Nele, se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro”. 

  Que agora somos filhos de Deus, é um fato; já o Espirito de Deus dá testemunho a nosso espirito 

de que já somos filhos de Deus, e temos a vida divina em nosso espirito, porém ainda não se 

manifestou o que havemos de ser. Somos filhos de Deus em espirito, porem Deus não quer somente 

o espirito salvo, mas filhos completos: espirito, alma e corpo; inclusive a criação libertada da 

escravidão da corrupção; e por isso se entende quando fala de algo que já é, algo que está sendo 

e algo que vai ser. 

1. O que já somos: Filhos de Deus. 

2. O que há de ser: O que vai se manifestar que temos de ser; “porem sabemos que quando Ele 

se manifeste”. Notemos que quase a mesma linguagem que usa Paulo, o usa Joao. “Seremos 

(futuro) semelhantes a Ele”. 

3. O que está sendo: Porem, qual é a parte de agora? “E todo aquele que tem esta esperança 

Nele, se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro”. Note-se que não diz que o Senhor o 

purifica (ainda que sim), mas que ele se purifica a si mesmo. Esse é o exercício da alma, da 

vontade, de nós mesmos atuando pela fé Nele, esforçando-nos na graça para ser salvos de 

nós mesmos, submetendo-nos a limpeza do Senhor. Temos visto que a salvação é muito 

completa e muito complexa. Como o homem foi afetado no espirito, na alma e no corpo, a 

salvação chega ao espirito, a alma e ao corpo. Ao espirito chegou, na alma está se dando, e 

ao corpo chegará. 
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Capitulo 11 

AS QUATRO LEIS DE ROMANOS 7 E 8. 
 

O que é uma lei? 
 

  No capítulo anterior falamos acerca da salvação tripartida e como nosso espirito, nossa alma e 

nosso corpo querem ser plenamente salvos pelo Senhor, e a maneira como Ele tem feito uma obra 

para nosso espirito, uma obra para nossa alma e uma obra para nosso corpo. Vejamos que quando 

recebemos o Senhor fomos regenerados, fomos plenamente salvos em nosso espirito, no qual 

recebemos o Espirito do Senhor com todas as provisões necessárias para ir aplicando a situação 

renegada de nossa alma corrupta e pervertida, e para ir renovando e convertendo ao Senhor. 

Eventualmente também a vida do Senhor passará a nosso corpo e seremos transformados 

glorificados, ou o que diz a Bíblia, adotados em nossos corpos para o Senhor. 

  Porque a salvação teve que ser tripartida? Esta pergunta vamos responder analisando a passagem 

bíblica de Romanos 7:14-8:4, afim de identificar as quatro leis que existem. Assim como também 

as três classes de vidas, ainda que o diabo não seria vida, e sim mais morte que vida. Antes de 

identificar as quatro leis, questionamos que é uma lei? Uma lei, às vezes, é um mandamento 

exterior; porem essa lei muitas vezes está dentro da natureza, e é um mandamento intrínseco da 

natureza. E no caso da lei de Deus, é um testemunho do ser de Deus; por isso o Senhor chamou 

as tábuas da lei “As Tabuas do Testemunho” porque Deus é de certa maneira, de certa natureza. A 

natureza divina tem certas condutas inerentes a Sua própria natureza, e Deus dá testemunho de Si 

mesmo, e o que Ele é se converte para nós em uma lei que nos obriga; somente que, por causa da 

queda e graças a redenção, estão em operação, poderíamos dizer, quatro leis diferentes, das quais 

nos fala a passagem de romanos que temos citado acima. 

Primeira: A lei de Deus. 
 

   A lei de Deus surge da natureza divina, dando testemunho de si mesma; essa lei nos diz que a 

natureza divina é o que Deus é e se expressa em Seus mandamentos externos, que estão ademais 

também escritos em nossos corações como lei da mente. 

  Por exemplo, Deus é honesto, honrado e puro; por isso o que ele é se converte em lei para nós. 

Quando Ele diz: Não matarás, é porque Ele não é homicida. Quando Ele diz: Não mentirás, é porque 

Ele não é mentiroso. Quando Ele diz: Não fornicarás é porque Ele é puro; o que Ele é se converte 

em modelo, em testemunho de Si mesmo; modelo que nos obriga a ser como ele. Essa é uma lei 

que deveria estar dentro de nós, e que agora sim os redimidos, graças ao Espirito de Cristo, está; 

porem antes de Cristo vir a lei de Deus estava nos mandamentos de Deus estava fora de nós, ainda 

que escrita rudimentarmente em nossa consciência. 

  Para compreender melhor o que é a lei de Deus, leiamos Romanos 7:14-16: 

  “14Porque sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido ao pecado. 15Porque o que 

faço, não o entende; pois não faço o que quero, mas o que não quero, isso faço. 16E se o que não 

quero, isto faço, aprovo que a lei é boa”. 

  Como Deus é espiritual, então se conduz espiritualmente, e Ele quer que nos conduzamos 

espiritualmente; se eu fosse espiritual, em mim operaria uma natureza diferente, está dizendo aqui 

São Paulo; claro que Ele chegou a ser espiritual graças a Cristo, porem ele está enfrentando a 

condição caída da natureza humana, frente as exigências espirituais de Deus. 
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  Vemos assim que Deus tem razão ao dizer o que manda em Sua lei, porem a natureza herdada 

de Adão não tem com que satisfazer a Deus em Seus mandamentos. Então vamos entender que 

teve que fazer Deus e como somos nós e como funcionamos. Essa lei que o apostolo Paulo aprova 

que é boa, é a mesma lei exterior de Deus que nos deu antes da regeneração; é uma lei que exigia 

ao povo de Israel agrada a Deus; porem o povo de Israel, por não haver nascido de novo no 

Messias, não podia senão conhecer a lei, porém não obedecer, agradar-lhe. Essa é a lei que aqui 

diz: “Aprovo que a lei é boa” Porque diz: “E se o que não quero, isto faço, aprovo que a lei é boa? ” 

Isso significa que ainda que eu peque, o fato de que eu não queira pecar mostra que ainda assim 

eu peque, existe em minha natureza um resto do que Deus havia feito no homem antes da queda, 

e há uma consciência onde estão escritos os rudimentos da lei, como diz o mesmo apostolo Paulo 

em Romanos 2:14-15: 

  “Porque quando os gentios que não tem a lei, fazem por natureza o que é da lei, ainda que não 

tenham lei, são lei para si mesmos, mostrando a obra da lei escrita em seus corações (em natureza 

humana), dando testemunho sua consciência, e acusando-lhes ou defendendo-lhes seus 

corações”. 

  A lei foi escrita na consciência, é dizer, que em natureza humana, ainda que tem disso vendida ao 

poder do pecado e da morte em seus membros; no entanto, todavia, ficou lhe um resto do que era 

antes da queda. ´R como se tu houvesses feito um suco de laranja, porem depois vem alguém e 

acrescenta sal, e como resultado se coloca a perder o suco de laranja; quando tu tomas o suco, 

tem gosto ruim, todo salgado; no entanto fica longe o sabor de laranja, e tu sabes que o suco é de 

laranja. Assim mesmo a natureza humana havia sido desenhada e disposta para Deus como se 

tratasse de um suco de laranja comum e atual, normal; porem logo veio o diabo e introduz o pecado 

no homem, e se produz algo parecido a como quando se coloca sal no suco de laranja; todavia fica 

o sabor do antigo, porém já não se pode tomar. 

Segunda: A lei do pecado e da morte. 
  Sim, ficou uma recordação. Assim os gentios que não tem lei, são lei para si mesmos, mostrando 

a obra da lei escrita em seus corações. Isso significa que a lei de Deus está nesse reduto da 

recordação do que era o homem antes da queda; porem o homem se, pois, um pouco complicado, 

e por causa da queda começaram a operar no homem outras leis contrarias a lei de Deus; porem 

quando o homem se rebelou, o poder do pecado pôs no ser do homem em funcionamento outra lei. 

Sigamos lendo em romanos 7:17-20: 

  “17De maneira que já não sou eu quem faz aquilo, mas o pecado que mora em mim. 18Eu sei que 

em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem; porque o querer o bem-estar em mim, porém 

não o faze-lo. 19Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. 20E se 

faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que mora em mim”. 

  Vejamos que não se trata do pecado como um ato cometido, mas como uma decomposição radical 

da natureza humana a partir da queda. Quando a queda ocorreu, a natureza humana se depravou; 

a partir daí começou a operar em um estado que não era o original, mas em um novo, porem que 

realmente fez velho o homem. Quando uma pessoa por suas próprias forças trata de fazer o bem, 

começa a descobrir que seu ser, e especialmente sua carne, está vendida a um poder; como havia 

dito: Eu sou carne, vendido ao pecado; é dizer que o pecado tem poder sobre a natureza humana; 

e um poder é algo que exige, que obriga constantemente a fazer as coisas conforme vai dirigindo 

esse poder. 

  O pecado tem também uma lei que se impõe sobre o homem; porque não é que hoje eu quero 

fazer o bem e nada se rebela em meu ser, mas que sempre que quero fazer o bem, descubro que 

há algo em m im que se rebela contra esse bem que quero e que me impede de fazer o quero e me 

obriga a fazer o que nao quero; é dizer que já não estou livre como Deus me havia criado no Éden. 
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Antes, sim quando eu queria fazer o bem, o fazia e nada o impedia; se não queria fazer algo, não o 

fazia e ninguém me podia obrigar; porem agora depois da queda, o homem não faz o que quer, mas 

há coisas que não posso fazer, ainda que pense em fazer; descubro que há um poder que me 

impede de fazer o que quero com minhas forças; e as vezes existem coisas que quero fazer, 

descubro que há um poder que me faz fazer o que não quero. Paulo, já cristão descobriu essa lei 

na carne do homem, a qual já não é a lei de Deus. Continuamos a leitura em Romanos 7:21: 

  “Assim que, querendo eu fazer o bem, acho essa lei: que o mal está em mim”. 

  Notemos que Paulo lhe chama lei; lei que se repete sempre. Todas as vezes que quero fazer o 

bem com minhas próprias forças, descubro que além de mim, existe outro poder que não sou eu 

mesmo, mas que foi metido em mim desde a queda. Porque “o pecado entrou no mundo por um 

homem e pela desobediência de um homem muitos foram constituídos pecadores”, como é dito em 

Romanos 5:12-19. 

  Entao agora na carne do homem opera outra lei diferente da lei de Deus, pois é uma natureza 

distinta; o poder de Deus é um, o poder do pecado é outro, e o poder do homem é outro. Uma é a 

vida de Deus, que tem Seu próprio poder e Sua própria lei intrínseca; outra é a vida humana, que 

tem também seu próprio poder e suas próprias leis intrínsecas, e outra é a “vida” do diabo, ou 

melhor, o poder do diabo e do pecado, que tem outro poder e outras leis intrínsecas; e resultam que 

nosso ser é tão complicado que mesmo nos regenerados operam estes três poderes: O poder de 

Deus, o poder humano e o poder do pecado, que é do maligno. 

Terceira: A lei da mente. 
 

  O poder humano não é suficiente para vencer o poder do maligno, o do mal, o do pecado; porem 

o poder de Deus é suficiente. Agora, tenhamos em conta que se o poder de Deus está só em Deus, 

todavia não me ajuda, pois, o poder de Deus tem que passar de Deus para mim, e permanecer em 

mim, porque meu poder humano não é suficiente contra o poder do pecado. Eu quero fazer o bem, 

porém não faço o que quero, mas o que não quero. Esse que quer fazer o bem é o poder humano, 

esse sou eu, porem o poder humano não é suficiente para vencer o poder do diabo, do pecado na 

carne; necessita-se de outro poder, o de Deus, porem já não somente que esteja em Deus, mas 

que graças a encarnação do Verbo de Deus, a suas provas e vitorias, a Sua morte e ressurreição, 

e o haver enviado o Espirito com tudo o que Ele é e conseguiu, agora o Espirito tem outra lei distinta 

a minha própria, e a do pecado; e a que estava em Deus apenas fora, agora está dentro de nós.; 

há uma terceira lei. 

  Recapitulando temos visto que existem três vidas eu poderes: A vida de Deus, a vida humana, e 

a do pecado; também uma lei de Deus, Nele fora de nós; uma lei do pecado na carne, uma lei em 

minha mente, em minha própria alma, em meu próprio ser, e uma lei do pecado e da morte em meu 

corpo. São quatro leis, a lei do Espirito de vida e a lei de Deus é a mesma, mas que somente quando 

se fala da lei escrita em tabuas de pedra, ou “Os Dez Mandamentos”, está fora de nós. Sim, Deus 

é assim, porem nós não; até que Deus ponha Seu Espirito e permita que andemos em Sua lei, 

graças a Seu Espirito; então podemos reduzir essas quatro leis a três, porém necessitamos 

diferenciar quando está em Deus e quando pelo Espirito está em nós, devido a isso aparecem 

quatro. Sigamos lendo os versos 22-23: 

  “22Porque segundo o homem interior, me deleito em (1) a lei de Deus; 23porem vejo (2)outra lei 

em meus membros, que se rebela contra (3) a lei de minha mente, e que me leva cativo a lei do 

pecado que está em meus membros”. 

  Qual é a çei do verso 21 que, diz Paulo, vejo que o mal está em mim? Essa é uma lei, e uma lei é 

algo que vai a repetir sempre;  que sempre que eu atue cou descobrir que o mal nao está somente 
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no diabo e no mundo, mas que está em mim mesmo, e está em mim como uma lei, como um poder 

que sempre me obriga a seguir a mesma rota: Pecar e morrer. Essa lei se chama nessa passagem 

a lei do pecado e da morte. O mal está em mim, já não é a lei de Deus. Segundo meu homem 

interior, ou seja meu espirito, minha consciência, me deleito na lei de Deus, como havíamos lido no 

verso 16; é dizer, aprovo que a lei é boa; minha natureza, esse resto, essa memória do que era o 

homem antes da queda, está de acordo com a lei de Deus, e me deleito nela, e estou de acordo 

com a lei de Deus em sentido exterior; é dizer que  o testemunho que Deus  dá fora de mim, ainda 

que minha mente concorde sem suficiência; necessito algo mais que a lei de Deus fora de mim e 

em minha mente. 

  Necessito algo mais que ideais; necessito algo mais que mandamentos; necessito algo mais que 

educação, algo mais que instruções, algo mais que cantarolar; necessito do Espirito mesmo 

operando segundo a outra lei distinta. Não é suficiente a educação; tem que estar operando outra 

lei de outra fonte para poder superar a lei do pecado, porque a lei de minha própria mente e mil 

próprio homem interior, está de acordo com a de Deus, e no entanto, como lei humana que é, não 

tem o poder suficiente para vencer o maligno. Necessitamos, por tanto, daquele que já o venceu, 

para que opere em nós uma lei distinta.  

  É importante saber que minha mente funciona segundo uma lei, porque minha mente tem a 

recordação da natureza humana antes da queda; o ser humano foi desenhado para Deus; Deus 

escreveu os rudimentos da lei em nossa consciência e por isso, segundo o homem interior, me 

deleito na lei de Deus; minha mente aceita ao que Deus diz; que amemos a Ele e que amemos 

entro todos, e que não matemos, e que não roubemos, e que não forniquemos, e que não 

cobicemos, e que façamos todas as coisas bem e vivamos em paz. 

  Tudo isso queremos; nossa mente está de acordo, porem o problema é que quando vamos fazer, 

existe outra lei em nossa carne. 

  Nós pensamos e queremos conforme a nossa alma. Em nossa alma opera o que se chama da lei 

da mente; não é a lei de Deus, ainda que está de acordo com a lei de Deus, e a lei da mente não é 

a lei da carne, a lei do pecado e da morte. Está a lei de Deus em Deus e em Seus mandamentos; 

está a lei do pecado e da morte em minha carne, em meus membros; e está a lei de minha de minha 

mente. 

  Isso significa que a natureza humana de minha alma, quer fazer o bem, em minha alma estou de 

acordo, aprovo que a lei é boa e quero fazer o bem e decido faze-lo, porém, não posso. Existe a lei 

intrínseca do homem, aquela recordação do que Deus queria e o homem podia porem agora já não 

pode, por causa de que ainda queira e ainda intente, há um poder superior ao homem mesmo; por 

isso não é suficiente o maior esforço do homem; ainda que seja responsável de fazer o melhor que 

possa, não é capaz de fazê-lo. Uma coisa é a responsabilidade e outra distinta é a capacidade. 

Quando o homem perdeu a capacidade de cumprir sua responsabilidade? Quando vendeu sua 

natureza ao pecado e o poder do pecado entrou no homem e na carne do homem começou a operar 

uma lei que o levou cativo a lei do pecado, e que o obriga afazer o que não quer e o impede de 

fazer o que quer. O versículo 23 diz claramente: “. Porem vejo outa lei em meus membros, que se 

rebela contra a lei de minha mente, e que me leva cativo a lei do pecado que está em meus 

membros”. Aqui volta a mencionar a lei do pecado. E continua o verso 24: “Miserável de mim! Quem 

me livrará deste corpo de morte? 

  Miserável de mim, como que dissesse, por mais boa intenção que tenha e por mais esforço que 

faça, existe um poder superior que vence. Antes, quando eu não havia descoberto quão forte era o 

poder do pecado, eu pensava que era suficiente com meu poder humano, porem quando comecei 

a fazer força e fazer força, foi quando descobri que o pecado está em mim e que o poder do pecado 

é uma lei que me obriga sempre a fazer o pecado e não me deixa fazer o bem que quero, e se me 
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obriga a fazer o mal que não quero; então, já não posso confiar em mim. Quando intentava, 

querendo fazer o bem, achei esta lei; quando eu queria fazer o bem era porque todavia confiava em 

mim mesmo, confiava na suficiência do esforço0 humano, da natureza humana; porem quando 

descobrir a lei do pecado e da morte, então já não posso confiar em mim mesmo, e me dei conta 

que já não posso acudir a mim mesmo; agora sim tenho que confessar como confessa o grande 

Apostolo São Paulo: Miserável de mim! Quem me livrará deste corpo de morte? Porque ele antes 

havia dito: Bom, eu mesmo vou me livrar, vou fazer o bem, vou me esforçar, vou ser fariseu de 

fariseus, hebreu de hebreus; e quanto a lei fariseu, a seita mais estrita. Paulo procurava fazer o 

melhor que podia, e procurou por muito tempo, porém descobriu que sempre lhe faltava algo; por 

isso clamou: Miserável de mim! Já não posso me salvar sozinho. Quem me livrará? Antes ele dizia: 

Como me livrarei? Antes dizia: Como me livrarei? Porem notemos que agora Paulo não diz, como 

me livrarei, como, Senhor, como me livrarei. Quem sabe se jejuando uma semana mais, orando, 

levantando-me de madrugada, lendo a Bíblia, como me livrarei, Senhor? Dá-me alguns 

mandamentos, algumas coisas, algumas táticas para que eu possa fazer com que eu funcione bem 

no matrimonio, no trabalho, minha relação com o todo; dá-me algumas táticas de autoajuda, 

pensamento, visualização e esforços, e madrugadas e coisas, porem sempre termina em 

fracassado; então chega o momento em que alguém clama por outro distinto de si mesmo. Quem 

me livrará? Já não é como me livrarei? Sozinho não posso; necessito que seja outro distinto de 

mim. Por isso é que o Cristianismo não é confucionismo, não é socratismo, não é nem se quer Joao 

batitismo, não é judaísmo, nem estoicismo; é Cristianismo. Quem me livrar deste corpo de morte? 

Aleluia! Sim existe uma resposta para essa pergunta. 

Quarta: A lei do Espirito de vida em Cristo. 
 

  A resposta poderosa para a anterior angustiosa pergunta a encontramos a partir do versículo 25 

do capítulo 7 da epistola do apostolo Paulo aos Romanos, assim: 

  “Graças dou a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que, eu mesmo com a lei da mente 

sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado”. 

  Como homem, como pessoa, com minha mente sirvo alei de Deus, porque a lei de minha mente 

concorda com a lei de Deus, posto que tenho a imagem, o vestígio de haver sido criado por Deus, 

apesar de haver sido desbaratado; no entanto, ficou o sabor do suco de laranja, porém, com sal, 

claro. E quanto a mim, humanamente, sirvo a lei de Deus, porem com a carne sirvo a lei do pecado. 

Isso significa que a lei do pecado também operava na carne do são Paulo.  Então, qual foi a solução 

de Deus? A solução para os pecados é o perdão, porém não é suficiente o perdão dos pecados 

para vencer a lei do pecado e da morte, porque o perdão é para que o Senhor se esqueça do que 

fiz, porem sigo sujeito a lei do pecado, Ele vai ter que seguindo me perdoando sempre, e eu sigo 

sem mudar em nada com o perdão somente. Além do perdão necessito do Espirito que opera com 

uma lei distinta e mais poderosa, o que nos confirma a Palavra em romanos 8:1-2: 

  “Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ( e vários manuscritos 

adiciona) os que não andam segundo a carne, mas conforme o Espirito. 2Porque a lei do Espirito 

de vida em Cristo me tem livrado da lei do pecado e da morte”. 

  Graças damos ao Senhor por este agora que começou quando veio Cristo e derramou o Espirito 

Santo, e o recebemos. Aqui encontramos a quarta lei, que é a mesma primeira, a de Deus porem 

aplicada agora; antes era espiritual, porem agora já não somente em Deus mandando-nos desde 

fora, mas em nós, operando desde dentro, porque o Antigo Pacto não serviu, porque Deus nos deu 

Sua lei porem em tabuas de pedra, nos polos, nos vestidos, nas paredes, nos versículos, porem 

nós seguimos iguais. Os desejos de Deus eram bons e Deus sabia que não podíamos alcançar isso 

somente mandando-nos desde fora; por essa razão Ele disse: Eu vou fazer um pacto novo, porque 
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vós quebrastes o outro e Eu me desentendi; dizendo que, Eu dessa maneira não pude fazer nada 

com vocês; porem vou fazer um novo pacto. Minhas leis, as que estavam em tabuas, as vou 

escrever em vossos corações, em vossas mentes, e vou colocar o Meu Espirito, pois Eu sim pude 

fazer o que vocês não podem. Se estivesse fora de vós, estarias perdido, mas se encarno, me 

submeto a vossas provas, venho e destruo todo o negativo na cruz, e ressuscito e envio o Meu 

Espirito para que tudo que eu sou e o que tenho feito, então vencereis. Porei o Meu Espirito dentro 

de vocês e farei; já não sereis vós outros sozinhos, porque vós quereis porem não podereis, mais 

farei que vós andeis em minhas leis e meus estatutos. Eu, eu mesmo, não somente meus 

mandamentos, senão como minha pessoa mesma. Minha vitória mesma, o Espirito dentro de vós. 

Tenho outra lei; em Mim não opera a lei do pecado; no Espirito opera a lei da vida em Cristo. 

  Em Romanos 8:2 encontramos a lei que nos livra da lei do pecado. Já não é a lei de Deus somente 

em mandamentos, tão pouco a lei do pecado e da morte em minha carne; tão pouco é a lei de minha 

mente, que quer, porém não pode por si só; agora é outra lei, uma quarta que é a mesma primeira 

porem operando dentro de nós pelo Espirito, a lei do Espirito de vida em Cristo Jesus. Agora Paulo 

já experimentou algo. Primeiro, quando ele queria não podia; então ele disse: Quem? O Que invoca 

o Senhor, o que vem a Mim, de seu interior correrão rios de agua viva, e isto disse do Espirito; não 

o que vai por si sozinho, não; o que vem a Mim, assim sem poder, assim débil, assim derrotado, 

sim assim venha a Mim porque eu por graça o trago sustentando-os, do interior correrão rios de 

agua viva, ou seja, o Espirito; e o Espirito vem com outra lei. A carne é débil porem o Senhor é forte. 

Eu não dou mais, porem o Senhor sim dá mais. Então eu, tal como sou tenho que vir em fé: Senhor 

Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus; porque diz que “o que crer em mim..., de seu interior correrão 

rios de agua viva. Isto disse do Espirito que haviam de receber os que crescem Nele”; os que 

sabendo o que somos, sabendo a inutilidade, vem em fé ativa a Cristo. Se tú sabes que não podes 

carregar trinta toneladas, para que tentar? Mas bem, submete-te por fé a “maquina” que pode fazê-

lo. Para que perder o tempo com uma tática equivocada? O que devemos fazer é, sendo tal como 

somos, com toda a crueza de nossa miséria, de toda nossa impotência, crer no Senhor e dizer-lhe: 

Senhor Jesus, aí está o mal, porem já Tu venceste; Senhor Jesus, somente conto contigo, não com 

o que posso, mas com o que Tu podes; Tu podes, Tu já fizestes;; vencestes o diabo, venceste a 

morte e a carne.  

  Quando a Palavra diz que “a lei do Espirito de vida em Cristo Jesus me tem livrado da lei do pecado 

e da morte”, esse livrado não significa que a outra lei é tirada, mas que é superada com outra lei de 

superior poder. Demos um exemplo: Existe a lei da gravidade, que é um poder que sempre estica 

as coisas pequenas e as atrai para as grandes, como a maçã de Newton que cai a terra de Deus; 

essa é a lei da gravidade. Agora, tem momentos em que a lei da gravidade deixa de funcionar? 

Acaso Deus desconectou a lei da gravidade guando saíram os foguetes para a lua? De nenhuma 

maneira, a lei da gravidade segue operando, porém nesse momento nos foguetes opera uma lei 

mais poderosa que a lei da gravidade, a contraria, e se levantam em uma luta tremenda; parece 

que não saem tão disparados. Porque não saem tão rápido? Dá a impressão que os foguetes vão 

cair; quando os vemos parece que saem devagar, que não saem disparados, e é porque a lei da 

gravidade os querem deter; está operando, porem há outro interior mais forte que a lei da gravidade, 

que é a lei aeronáutica, e essa livra o foguete da lei da gravidade, o qual sai por fim disparado. 

  No começo parece devagar, porem vai se desprendendo, e quanto mais sobe, acelera mais até 

que a vence e sai tranquilo e até se pode ir a terra, a qual já não pode fazer nada. Isso é o que é a 

lei do Espirito de vida em Cristo Jesus; é um enxerto de Deus, de Sua própria natureza com Suas 

leis intrínsecas, com Sua conduta intrínseca no espirito, que em nós é mais forte que a lei do pecado 

e da morte. Se eu conto somente com a lei de minha natureza quero fazer o bem porem acho está 

lei, que o mal está em mim que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. 

  Porem se já conto não somente comigo, mas pela fé, sem a s obras da lei, senão pelo ouvir com 

fé, por crer em Deus que me administra o Espirito, a lei do Espirito de vida em Cristo Jesus me tem 
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livrado da lei do pecado e da morte. Isto não significa que no cristão a carne deixa de fazer o pecado, 

que não opera a lei do pecado e da morte em sua carne. Sim, amados. Tao pronto o irmão mais 

santo dos santos anda na carne, aí está a lei do pecado, porem se anda no Espirito, no Espirito há 

uma lei mais poderosa que pode vencer a outra, e por isso há um combate constante; porem sempre 

é mais poderoso o Espirito. Por isso devemos andar no Espirito, e no Espirito não se anda senão 

por fé, só por crer Nele, somente por vir a Ele. 

  Venha a Mim, creia em Mim, beba de Mim e de seu interior correrão; então de nosso interior 

correrão, começará a fluir. É por isso que nos Salmos lemos que de pronto a metade parece muito 

triste e a outra metade parece alegre; e a melhor dizemos: Que sucede, que nesse salmo estava 

chorando, queixando-se e de repente louvando? Pois foi que começou a operar a graça de Deus 

pelo Espirito; e assim também e melhor se passa conosco. 

  Estamos como se sentiram os astronautas quando começaram a subir, conta eles, que sentem 

um peso tremendo, e não é um peso devido a algum peso colocado em cima; é a força da gravidade 

que a sentem quando estão nesse foguete que os vão levando até que se elevam. Assim estamos 

nós como, como achatados por um mal como submetidos ao esmagamento, porem o Senhor Jesus, 

aleluia! Irrompe no espirito. O Espirito o Senhor tem um poder diferente. Que é? A lei do Espirito de 

vida em Cristo, que me tem livrado da lei do pecado e da morte. 

 Epilogo. 
 

   “3Porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus, enviando a Seu 

Filho em semelhança de carne de pecado e a causa do pecado, condenou o pecado na carne; 

4para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos conforme a carne, mas conforme 

o Espirito” (Romanos 8:3-4). 

  Quando diz: “o que era impossível para a lei”, se refere aos mandamentos somente, e com o poder 

natural somente. O Senhor foi o primeiro a vencer o pecado na carne. Adão foi feito na carne, porem 

adão submeteu a carne ao poder do pecado. O Senhor também veio em carne, porem a diferente 

de Adão. Ele não permitiu que o poder do pecado entrasse em sua carne. Veios em semelhança 

de carne de pecado porem sem pecado; venceu o poder do pecado e a causa do pecado condenou 

o pecado na carne. Para que? Para que a justiça da lei, isto é, o que Deus manda antes desde fora 

e pela mente, agora sim se cumprisse em nós que não andamos conforme a carne, isto é; senão 

conforme o Espirito, seguindo essa direção, esse fluir, esse soprar de Deus, esse rio de Deus; é a 

lei do Espirito de vida que me tem livrado, disse Paulo; ele mesmo que disse: Em mim mora a lei 

do pecado; no entanto, ele experimentou não somente o mal nele, senão a vitória do Senhor que 

ressuscitou para ele. E na própria cara de sua miséria, o Senhor apareceu, o limpou, o susteve, lhe 

deu a vitória e o levou de triunfo em triunfo e de gloria em gloria. 
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Capitulo 12 

O HOMEM INTERIOR E O HOMEM EXTERIOR 
 

O homem interior e a lei de Deus. 
 

  A Palavra do Senhor faz de nós os seres humanos e dos cristãos em especial em Romanos 

capitulo 07, fala dos cristãos, um diagnóstico interessante, quando se refere a existência de quatro 

leis: A lei de Deus, a natureza divina para os homens, nas tabuas de pedra, nos rolos na Palavra, 

na Bíblia, nas colunas de seu povo. 

  Também na carne dos seres humanos íntegros, incluindo os cristãos, a lei do pecado e da morte, 

cobrando-nos. Porem também em nossa alma e nossa mente, a lei da mente; e nos regenerados 

pelo Espirito Santo, a lei do Espirito de vida em Cristo. O funcionamento dessas quatro leis nos faz 

bastante complexos, e essa complexidade tem ainda outros departamentos, que é necessário 

estudar, entrando com a ajuda do Senhor as provisões de Deus em Sua Palavra, para tratar essa 

situação caída do homem; é necessário pesquisar na Bíblia o que mais é o homem diante de Deus 

e como tem que tratar Deus com esse homem real e complexo, que em Sua Palavra diagnosticou 

o que somos. Leiamos em Romanos 7:22: “Porque segundo o homem interior, me deleito na lei de 

Deus”. A Palavra de Deus fala que em nosso ser há um homem interior; como temos visto acima, 

existe diferentes e é o homem interior o que se deleita na lei de Deus; isso significa que há dentro 

de nós os cristãos o que se chama de o homem interior. Existem outras passagens da Bíblia que 

nos falam do mesmo assunto, como por exemplo, Efésios 3:14-16, quando nos diz: 

  “14Por esta causa dobro meus joelhos ante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 15de quem toma 

o nome toda a família nos céus e na terra, 16 para que os dê conforme as riquezas de Sua gloria, 

o ser fortalecidos com poder no homem interior por Seu Espirito. ” 

  A causa de que se referem os versículos segundo Paulo, é o proposito eterno de Deus, da Igreja, 

e do lugar da Igreja no proposito eterno de Deus; e essa é a causa de Deus e chegou a ser o 

propósito de Paulo, de seus trabalhos, e de suas lutas e intercessões. 

  Agora sei pelo que dobrar meus joelhos, já sei pelo que orar, já sei o que Deus quer, já minha 

oração não é para conseguir um novo camelo, porque o que tenho está muito velho e gastado e 

melhor seria um camelo mais novo; ou peço e oro para conseguir uma outra coisa, de acordo com 

meus próprios interesses. Porem diz Paulo que dobra seus joelhos ante o Pai “para que os dê...” 

(Note para onde aponta a intercessão de Paulo e aonde deve apontar também nossa intercessão): 

“Que os dê, conforme as riquezas de Sua gloria, o ser fortalecidos com poder no homem interior”. 

Tudo começa por aí, no homem interior, porque o homem interior, nos regenerados, está de acordo 

com Deus, identificado com Deus; e é necessário que, para vencer tudo, para superar tudo, sejamos 

fortalecidos no homem interior pelo Espirito de Deus, conforme as riquezas de Sua gloria. 

 O homem interior e o coração. 
 

  Continuando o exame da mesma citação bíblica, no verso 17, Paulo diz: “...para que (está dizendo, 

que tudo começa de dentro para fora e do individual passa para o coletivo) Habite Cristo pela fé em 

vossos corações...” diante dessa declaração, aguem se pergunta: Acaso Paulo não está escrevendo 

a Igreja em Éfeso? Acaso na Igreja em Éfeso já não são cristãos e Espirito do Senhor não já mora 

no espirito dos cristãos? Claro! Porem note que Paulo não está dizendo que Cristo não habita em 
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seus espíritos, mas que sejam fortalecidos em seu homem interior, para que habite em seus 

corações. 

   Se n´s temos entendido e temos estudado o que é o coração, a habitação de Cristo é primeiro no 

espirito. Uma vez que Cristo mora em nosso espirito, é necessário que passe a habitar também em 

nosso coração, que é a sede de nossa consciência, de nossa mente, de nossas emoções e de 

nossa vontade; ou seja, a alma do homem mais a consciência no espirito formam o coração; essas 

são as funções do coração. O coração tem a função da consciência. Diz a Palavra de Deus em I 

Joao 3:20: “... pois se nosso coração nos repreende, maior que nosso coração é Deus...” Nisso 

vemos que essa função da consciência que repreende, a tem o coração. Agora, tem que amar de 

todo o coração; o coração é o que ama; todas as emoções e sentimentos tem assento no coração. 

Também lemos em Hebreus 4:12: “Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que 

toda espada de dois gumes; e penetra até separar a alma do espirito, as juntas e medulas e discerne 

os pensamentos e as intenções do coração”. Isso significa que a mente, a vontade, os pensamentos 

e as intenções são funções do coração; ou seja, as funções da consciência. Dos pensamentos, das 

emoções, das intenções, é dizer que, a vontade, com a alma, e a consciência no espirito, formam o 

coração. 

  Nós nos unimos ao Senhor quando recebemos a Ele pela primeira vez. Diz a Bíblia em I Coríntios 

6:17: “Porem o que se une ao Senhor, um espirito é com Ele”. Porém não o coração.  Desde o dia 

que o recebemos, está conosco no Lugar Santíssimo, no nosso espirito; porem agora Ele tem que 

fluir desde o Lugar Santíssimo até o lugar santo, é dizer habita também em nossos corações. Para 

que Cristo possa habitar em nosso coração, para que possa dominar nossos pensamentos, nossos 

sentimentos, nossas intenções, temos que ser primeiro fortes no homem interior, e esse homem 

interior se refere ao espirito, que é a parte mais interior de nosso ser. 

O homem interior é o nosso espirito. 
 

  Se nosso espirito é vivificado, então tem poder para que Cristo habite em nosso coração, para eu 

Cristo permeei e governe os pensamentos, os sentimentos, as emoções, a vontade e ainda nossa 

consciência de acordo a Cristo, de maneira sã, redimida. Porém ainda a coisa não termina aí; 

Todavia Cristo habitando em nosso coração é algo pessoal; por isso que o apostolo ainda não põe 

um ponto ali, mais segue mencionando outros objetivos posteriores; como por exemplo, dizendo 

que ele orava (esse é o objetivo) para que fossem fortalecidos com poder no homem interior; 

segundo, fortalece nosso homem interior para que Cristo habite no coração; terceiro para que quer 

que Cristo habite em cada coração individual? Responde nos versos 17b-18: “...a fim de que, 

arraigados e cimentados em amor (note que no individual fala de amor), sejais plenamente capazes 

de compreender com todos os santos (agora passa do individual ao coletivo, ao corporativo, ao 

eclesial) Qual seja a altura, a largura, a profundidade e a altura ... (de Cristo). 

  Tem que ser fortalecidos nesse homem interior para que também em nosso homem exterior, em 

nosso coração habite Cristo. Porem isto não é somente para nossa vida individual; é para que 

sejamos plenamente capazes; é dizer que, se não somos fortalecidos no espirito e se Cristo não se 

forma em nosso coração, se não habita ali ou permanece ali, em nossos corações, em nosso 

entendimento, em nossas emoções, em nossa consciência, se Ele não habita ali, se Ele somente 

visita a alma porem sem habitar nela, então não vamos ser capazes de compreendermos com os 

demais; seguiremos sendo individuais e individualistas. Porem em Efésios 3:18 diz: “... a fim de 

que...sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos...(as medidas de Cristo)”. 

Isso nos diz que este trabalho do homem interior para a periferia de nosso ser é em função da 

edificação da Igreja, para a plenitude de Deus. 
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O homem interior e as dimensões de Cristo. 
 

  Segue dizendo nos versos 18 e 19: “18...sejais plenamente capazes de compreender com todos 

os santos qual seja a altura, a largura, a profundidade e a altura, 19e de conhecer o amor de Cristo, 

que excede a todo entendimento, para que (aqui se refere a um elo a mais) sejais cheios de toda a 

plenitude de Deus”. O apostolo Paulo tem usado palavras que uns algumas vezes tem a tendência 

de considerar meramente poéticas (a extensão de Cristo, a largura, a profundidade, a altura de 

Cristo), porem isto não é poesia. Realmente existe uma extensão de Cristo e há uma estreiteza de 

nós. 

  Paulo dizia a Igreja de Coríntios: “Não estais estreitos em nós, porem sim sois estreitos em vosso 

próprio coração. ” (II Coríntios 6:12), e no verso 13 lhes disse: “...dilatai- também vós outros”. 

Quando um é individualista em sua tarefa, um aceita aos que se  parecem com ele, aos que são 

como esse; porem um tem que ser fortalecido em seu homem interior e  tratado em seu coração 

para a habitação de Cristo, para poder compreender com outros santos a extensão de Cristo, pela 

conversação do Senhor Jesus no capitulo 3 de Joao, poderíamos concluir que Nicodemos poderia 

haver pensado: Que bom; como Deus nos recebe até aqui, aos que são como eu, Nicodemos, eu 

sou um membro do Sinédrio e me comporto muito bem; tenho procurado fazer muitas coisa para 

Yahveh; na ocou como essa samaritana que tem tido cinco maridos e nem sequer tem sido dela 

mais sim de outras. Como se ela não coubesse na extensão de Nicodemos, nem na de alguns de 

nós; porem na extensão de Cristo sim coube a samaritana, em Sua extensão. 

  Segundo a Bíblia, a extensão de Cristo é tudo o que abarca Cristo. Nós mesmos não podemos 

entender a extensão de Cristo, a não ser plenamente com outros irmãos, com os santos, quando 

vamos conhecendo o que Cristo tem feito com pessoas que nós considerávamos irremediáveis, 

equivocadas ou hereges, pecadoras ou satânicas, bruxos ou políticos, publicanos ou guerrilheiros, 

exploradores ou banqueiros, ou multimilionários; porem a extensão de cristo chega até lá. Então 

uns não podem compreender até onde pode Cristo conter pessoas, senão com todos os santos. 

Também fala da longitude, até onde pode chegar Cristo. Nossa longitude é finita, chega até certo 

ponto, até certo tamanho; como quem diz, já não dou mais, até aqui cheguei. No começo do capítulo 

13 do evangelho segundo Joao, onde narra quando o Senhor pois o avental para lavar os pés dos 

Seus discípulos, diz que o Senhor os amou até o fim; e isso significa que o Senhor chegou até o 

fim. Porem nós não podemos dizer isso; nós dizemos até aqui cheguei, já não dou mais. Cristo sim 

chegou até o fim. É importante ter claro que sozinho não se pode entender a longitude de Cristo, 

mas sim com todos os santos.  

  Também fala da altura e da profundidade de Cristo. A Palavra nos fala das coisas profundas de 

Deus e da sabedoria de Deus. Essas são as coisas profundas de Deus, Suas intensões e Seu amor 

que são revelados, que se alcançam e se dispensam em Cristo Jesus; e a altura de Cristo sobre 

todo poder, sobre o diabo, sobre as tribulações; pode se dizer, que não há nada que possa ser 

colocada por cima da altura de Cristo; Ele está nos lugares celestiais e disse que Ele nos põe a nós, 

a Igreja, nos lugares celestiais. Temos lido em Efésios 3:19 que todas estas coisas são “para que 

sejais cheios de toda a plenitude de Deus”; ou seja que a plenitude de Deus cabe e coube 

obviamente na plenitude de Cristo. Porem as medidas de Cristo devem ser compreendidas por 

todos os santos em comunhão. Os santos que estamos em comunhão podemos ter as medidas de 

Cristo; porem para estar em verdadeira comunhão temos que desejar que Cristo habite em nossos 

corações; e para isso temos que estar fortalecidos no homem interior. 

  Ponhamos nossa atenção nos links. O primeiro é o espirito do homem, que é a parte principal com 

a que Deus quer trabalhar; o que Deus quer fazer primeiro é vivificar-nos no homem interior, dar 

vida ao homem interior, para que a vida do Senhor no homem interior vá fazendo habitar Cristo em 

nosso coração, pra que todos juntos sejamos cheios da plenitude de Deus, que está destinada a 
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Igreja através das medidas de Cristo, que se compreendem na comunhão com todos os santos, na 

medida em que Cristo vá habitando em nosso coração; e isso é feito pela operação  efetuada no 

homem interior. Vemos que o importante e primeiro no link é o homem interior. 

O homem exterior estorva o homem interior. 
 

  Agora veremos a outra cara da moeda; o homem exterior. O que estorva o homem interior é o 

homem exterior. Deus tem um duplo tratamento para nossas vidas. Primeiro, vivificar o homem 

interior com o Espirito, e segundo, tratar disciplinariamente com o homem exterior. Deus quer fazer 

o homem exterior dócil para o homem interior. Porem, primeiro o que  Deus quer e necessita fazer 

é vivificar o homem interior por meio de Seu Santo Espirito. O que devemos nós pedir por nós 

mesmos e por outros seres humanos é que o Senhor nos dê ida no espirito. Diz em I Joao 5:16: “ 

Se alguém ver a seu irmão cometer pecado que nao seja de morte, pedirá, e Deus lhe dará vida; 

isto é para os que cometem pecado que nao seja para a morte. Há pecados de morte, pelo qual eu 

nao digo que rogue”. 

  Notemos por onde vai Jaoa; el nao é legalista. Fazendo uma paráfrase diríamos que Joao diz: 

Irmaos, nós podemos fazer um concilio, podemos fazer um tribunal, podemos dependurar uma 

pessoa com os pés para cima no estilo da inquisição e nao vamos melhorar em nada. 

  O único que vai tirar uma pessoa de su problema é que haja um jorrar de vida no homem interior 

da pessoa, que remova seus pensamentos, suas intensoes, seus sentimentos e que faça que essa 

pessoa se acomode a edificação de Deus. Nenhuma critica nem problema vai solucionar nada, 

nunca. “Se alguém ver a seu irmão cometer pecado que nao seja de morte (que Deus nao haja tido 

que decidir sua morte; ou seja que todavia haja oportunidade (como disse Salomao, melhor é um 

cao vivo que um leao morto (Pv. 9:4), pedirá, e Deus lhe dará vida”. Deus tudo soluciona dando 

vida. Diz a Palavra: “Ele nos deu vida, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados”. 

(Efesios 2:1). Essa vida a do nosso espirito, pelo Espirito de Deus, em nosso homem interior. 

  O primeiro que que Deus tem feito é dar-nos o Filho e logo Nele dar-nos vida. Necessitamos que 

a vida do Senhor que nos tem sido dada, se rompa desde o interior de nosso espirito. Tenha-se em 

conta que o rio de Deus flui desde o Lugar Santissimo até o Lugar Santo; vá até as emoções, os 

sentimentos, a vontade e aos pensamentos. Os capítulos 40 ao 48 do livro de Ezequiel se referem 

ao rio de Deus e como flui d dentro até fora. Em Joao 7:38, o Senhor disse: “O que crer em Mim, 

como diz a Escritura, de seu interior – da pessoa – correrão rios de agua viva”, de seu homem 

interior. Todo o trabalho central do Senhor, é guiar-nos a estar no Espirito, fazer que nosso homem 

interior seja vivificado; nao tanto nosso intelecto, nao só nossas emoções, nao só nossa atividade; 

sim isto vai ser tocado; Deus nunca descarta nada do que criou; Ele renova, vivifica; isso se chama 

a renovação pelo Espirito. Primeiro vem a regeneração que nos dá vida, logo  vem a renovação que 

faz novo o que está envelhecido, o que está em poder do estrago e da lei do pecado e da morte; 

porem irrompe a lei do Espirito e da vida em nosso ser; Cristo nos vai irrigando, nos vai dando 

refrigério, descanso, nos vai renovando. 

    O que é que nos renova? Somente a vida. O Espirito de vida. Porem sucede então que, ainda 

que todos os filhos de Deus tenham vida, essa vida a temos, como dizia o irmão Nee baseado na 

Biblia, aprisionada por nosso homem exterior. Vamos dar-nos conta de que Deus tem outra tática 

paralela a primeira, de edificar o homem interior, e disciplinar ao homem exterior. Os últimos versos 

do capitulo 4 da segunda epistola de Paulo aos Corintios, falam  do gomem interior e do homem 

exterior, especialmente no versículo 16. Para ter uma visão panorâmica do contexto, leiamos desde 

o verso 7: “Porem temos este tesouro ( qual tesouro? Deus mesmo, o que mandou que das trevas 

resplandecesse  a luz, esse é o tesouro) em vasos de barro (então o tesouro está contido no vaso 

de barro), para que a excelência do poder seja de Deus, e nao de nós (que passa com nosco?), 
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que estamos atribulados em tudo (no exterior), mas nao angustiados( por causa do interior); em 

apuros (exterior), mas nao desesperados (isso se experimenta no interior); perseguidos (no 

exterior), mas nao desamparados; derrubados (porem graças a Deus nao foi “nocalt”), porem nao 

destruídos; levando no corpo sempre (ai, ai,ai; nós pensávamos que nossa vida cristã, talvez nos 

tenha prometido – equivocadamente, que nao haveria dificuldades ara nosso corpo. Sempre 

cuidamos mais do nosso corpo; queremos comodidade para nosso corpo; comer bem, descansar 

bem, banhar-me com agua quente. Que nao esteja tao gelada, bem perfumados e arrumados) por 

todas partes a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos  corpos” 

Há algo que nos leva sempre para cima como um selo, ainda que queiramos fugir de ter que sofrer 

e de ter que negar-nos a nós mesmos; no entanto diz a Biblia claramente que é uma sentença que 

leva nosso homem exterior sempre por todas as parters: A morte de Jesus. Ao levar a morte, esta 

abre uma brecha no homem exterior para que o homem interior possa fluir através dela, dessa 

ferida. Nós somos orgulhosos até que o Senhor nos humilha, nos envergonhe. Quando nos 

envergonhamos, como que a luz de Deus passa através dessa ferida, dessa humilhação, dessa 

vergonha, e nos muda um pouquinho; entretanto nós somos duros no homem exterior. 

  Reiteiramos que o trabalho de Deus consta por uma parte de dar vida ao homem interior; porem 

para que a vida do homem interior possa fluir para fora é necessário certo requisito, porque todo o 

proposito de Deus é que a vida de dentro, saia; então o vaso que a contem, que é esse homem 

exterior, está ainda bastante duro, nao é dócil a vida de Deus. Temos o exemplo da luva e da mao. 

Se a luva está bem limpa, a mao entra perfeitamente, e se move juntamente com a luva, muito 

docilmente; porem se a luva nao está na mao, senão que caiu no barro e o barro se endureceu na 

luva, então a luva está toda enrugada, endurecida, e vocês querem meter a mao na luva e esta se 

resiste porque está endurecida pelo barro, com crostas que precisam ser quebradas para que possa 

caber a mao, e limpar-lhe até que a luva fique submissa. Essa luva cheia de crostras endurecidas 

somos nós que nao somos submissos, mas obstinados, desobedientes ea vezes inconstantes, 

insensíveis; as vezes nao somos sensíveis a presença ou comunicação do Espirito. Qual é o sentir 

do Espirito? Nao sabemos. Há vezes em que o Espirito está triste e nós estamos rindo  a 

gargalhadas; o Espirito está chorando elo que acontece e estamos felizes como se nao houvesse 

nada. 

  Outras vezes o Senhor tem misericórdia, e nós estamos endurecidos. È maravilhoso como Deus 

estava tendo grande carinho por Ninive, no entanto Jonas estava enojado porque depois iam dizer 

que ele era falso profeta; nao vê que eu disse que ia destruir a cidade e agora nao vai destruir, 

então eu sabia, Deus, que Tu os ia perdoar e por isso era que eu nao queria falar e queriair par 

aTarsis. A dureza do homem exterior de Jonas nao se amoldava ao sentir de Deus e assim se passa 

conosco frequentemente. Ainda que o Senhor já more em nós, nosso homem exterior está tao 

acostumado a andar no sujo, no próprio habito, em seu próprio ritmo, que muitas vezes nao atende 

a voz do Espirito; e outras vezes, ainda se consegue capta-la, a desobedece. Sim, as vezes nao a 

capta e as vezes ainda captando-a, a desobedece; ou as vezes a desobedeceu ou a desobedece 

parcialmente ou como alguém quer, e por essa causa o trabalho de Deus é dobrado. 

  A vida de Deus no homem interior se transmite ao homem exterior. 

1. Vivificar o homem interior. 

2. Tratar disciplinariamente com o homem exterior. Deus quer o homem exterior submisso para 

o homem interior. 

Necessitamso duas coisas na vida: ser regenerados (ser vivificados no homem interior) e ser 

disciplinados no homem exterior, com todas as coisas que passam.  Em II Corintios 4:11, a 

Palavra de Deus segue dizendo: “Porque nós que vivemos (quando diz vivemos está 

considerando aos demais como mortos, prque nos os que vivmos, somos os que temos a vida 

de Cristo em nosso espirito), sempre estamos entregues a morte por causa de Jesus ( de novo 
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temos esse que), para que também (note como se relaciona a morte no exterior para que a vida 

no interior encontre canal) a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal”. E continua no 

verso 12: “De maneira que a morte atua em nós ( podemos dizer, em nosso homem exterior), e 

em vós outros a vida ( nas outras pessoas atua)”.  Quando nosso homem exterior consegue se 

humilhar, negar-se, pode passar a  através dele a Vida de Deus a passar a outras pessoas; do 

contrario, nao pode; os demais se encontram com nossa terrível maneira de ser e nos damos 

conta a luz de Deus que somos aborrecíveis, como nos aguentam os demais. Como noa 

aguentam! Alguem quando está em trevas nao se dá conta de como é, até que a luz de Deus, 

a mao de Deus lhe faz despertar. Até que alguém nao se aaborrece a si mesmo, está muito 

contente como sua forma de ser e quer que todos pensem como ele, aja como ele; eu estou 

sempre disposto a dizer a todos o que devem fazer. Ai, que aborrecível sou! E os outros tem 

que engolir saliva e suportar o irmão Gino; somos duros, muito duros. Temos um tesouro, sim, 

porem também um barro.  ( Essa parte ficou incompleta porque no original faltou a 

conclusão.) 

  Que o Espirito, mas o Espirito quer que sejamos valentes, porem somos covardes. As vezes o 

Espirito quer que sejamos misericordiosos, porem somos ásperos e duros no exterior. 

  Continuando com a leitura em II Corintios 4:15-16, lemos; “ 15Porque todas estas coisas 

padecemos por amor a vós, para que abundando a graça por meio de muitos, a ação de graças 

superabunde para a gloria de Deus. 16Por tanto, nao desmaiemos; antes ainda que este nosso 

homem exterior se vá desgastando, o interior no entanto se renova d dia em dia”. Paulo 

nao disse que Deus vai estar concentrado com o mundo exterior. Nao há nenhuma promessa 

de atenção para o homem exterior na Biblia. Paulo diz claramente, que se vai desgastando. 

Esse corpo está destinado a ser quebrado e a ser mudado por outro na ressurreição. No entanto, 

cada vez que sejamos estorvos, estamos destinados a esse tratamento. Disse: “O interior no 

entanto se renova dia a dia”. Ou seja que o exterior se desgasta, se quebra, se cansa de atuar 

por si mesmo de forma voluntaria – e em minha opinião quem diz que era o melhor de todos, o 

NON PLUS ULTRA; porem logo de tantos choques, fracassos, dar fora, sofrimentos de outras 

pessoas por nossa culpa, melhor  eu nao fazer nada mais. E o Senhor diz: Nao, eu estou contigo. 

Porem , agora vou Eu na frente. Senhor Jesus, vê Tu; e se agarre a Ele. 

  O verso 17 diz: “Porque esta leve tribulação momentânea (Paulo diz leve, e era toa leve que 

Paulo havia perdido a esperança de conservar a vida) produz em nós um cada vez mais 

excelente e eterno peso de gloria; (18) nao olhando nós nas coisas que se veem, mas nas que 

nao se vêem ( ou seja que em espirito se pode discernis as cosas espirituais); pois as  coisas 

que nao se vên são temporais, porem as que se vêen são eternas”. Em conclusão, temos um 

homem exterior que tem que ser disciplinado, quebrado e feito submisso para que o homem 

interior possa ser fortalecido e a vida de Deus possa fluir através das gritas que nos trazem a 

submissão. 

 

(a respeito do presente capitulo, se recomenda ler a obra de Watchamn Nee: “A liberação do 

espirito”. 
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Capitulo 13. 

A IMPORTANCIA DE FORTALECER O HOMEM INTERIOR. 
 

A escala ascendente. 
 

  “14Por esta causa dobro meus joelhos ante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 15de quem toma 

nome toda família nos céus e na terra, 16para que os dê, conforme as riquezas de Sua gloria, o ser 

fortalecidos com poder no homem interior por seu Espirito; 17para que habite Cristo pela fé em 

vossos corações, afin de que, arraigados e cimentados em amor, 18sejais plenamente capazes de 

compreender com todos os santos qual seja a extensão, a largura, a profundidade e a  altura, 19e 

conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a 

plenitude de Deus. 20e Aquele que é poderoso para fazr todas as coisas muito mais 

abundantemente do que pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós. 21ª Ele seja 

a gloriana Igreja em Cristo Jesus por todas as eras, pelos séculos dos séculos. Amem” (Efesios 

3:14-23). 

 No texto anterior vemos uma progressão, uma grande escada onde odegrau posterior descansa 

no anterior e este por sua vezem seu anterior. A edificação da casa de Deus, com todos os santos, 

para a plenitude de Cristo, que é o ultimo degrau, tem etapas ou degraus anteriores que são 

necessarior paa que possa dar aquele ultimo. A Palavra de Deus dos diz (Genesis 28) que Jaco em 

Betel viu uma escada aqui; aqui vem os alguns degraus dessa escada. 

  Omeça dizendo Paulo: “Por esta causa”. Paulo viu primeiro algo de Deus, e a causa de Deus, 

porque o que nos dizem os capítulos 1-3 de Efesios e o proposito eterno de Deus, a plenitude da 

Igreja e o lugar da Igreja nesse santo proposito. Essa é a causa pela qual a intercessão  de Paulo 

se comprometeu. Primeiramente viu o proposito de Deus; viu o significado da Igreja para Deus e o 

lugar da Igreja nesse proposito de Deus. Porem nós podemos cair na tentação d ficarmos somente 

na conversação acerca de uma visão mística da Igreja. O Senhor nao quer que nós somente 

conversemos acerca dessa formosa e mística visão do que paa ele é a Igreja na Palavra de Deus, 

senão que Deus realmente quer ter a Igreja como esposa para si, como Corpo para Seu Filho, como 

veiculo para Seu Espirito, como morada para Sua plenitude. 

Primeiro degrau: Vida em Cristo. 
 

  Isso requer um trabalho muito íntimo de Deus; primeiro com cada um de nós pessoalmente. Para 

que Deus tenha a Igreja que Ele quer realmente, Ele tem que trabalhar sério, sem consideração. 

Verdadeiramente tomar-nos em Suas mãos e fazer uma obra verdadeira. Quando a obra do Senhor 

é verdadeira, se sente; as vezes doi; nem sempre há dor, porem é uma dourado verdadeiro, porque 

Deus realmente está dourando, realmente está transformando, e isso significa que Deus se mete 

conosco inequivocadamente, com todas nossas coisas; em qualquer área de nossa vida, lá onde 

menos imaginamos, chega o momento em que Deus põe o dedo alí e diz: Isto vou tratar usando 

este método que só eu sei que é o apropriado. Até aqui tenho tratado outras coisas, porem chegou 

a vez desta parte. 

  Vemos que essa edificação que realiza Deus de sua morada para sua plenitude, se faz de uma 

maneira muito pratica com um tratamento muito verdadeiro em cada um de nós, primeiro como 

individuo, porem o tratamento de Deus em cada individuo, passa depois a ser um tratamento sobre 

nós como Igreja. 
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Segundo degrau: Ser fortalecidos no homem interior. 
 

  Deus trabalha com cada individuo, com as pessoas  dos redimidos,t ratando a cada um como um 

casa especial. Logo o Senhor trata com as inter-relações dos indivíduos, como Igreja. Ele faz um 

trabalho como cada um individualmente para poder fazer um trabalho com a Igreja coletivamente. 

Sucede que as vezes falta que deixemos a Deus trabalhar em nossas pessoas no individual, e isso 

impede que avance o trbalho coletivo do Senhor com a Igreja. Isso nos ensina que o trabalho 

essencial do Senhor é em nossas pessoas, para logo se trabalhar verdadeiramente com a Igreja. 

O verso 16 diz: “...para que os dê conforme as riquezas de Sua gloria, o ser fortalecidos com poder 

no homem interior por Seu Espirito”. Aqui encontramos o primeiro branco nessa escada. Paulo está 

orando para que alcancemos um primeiro branco; nossa intercessão deve chegar a entender no 

espirito a intercessão de Paulo; e queira Deus que esta chegue a ser nossa intercessão. É de temer 

que em muitos de nossos casos, poucas vezes hajamos intercedido por essa causa. O ser 

fortalecidos com poder no homem interior pelo Espirito de Deus, é o primeiro objetivo pelo qual 

devemos comprometer-0nos para orar uns pelos outros, para orar por cada um de nossos irmãos. 

  Se este primeiro passo nao se dá, se nao somos fortalecidos com poder em nosso espirito, 

podemos falar muito, podemos ter uma visão, porem nao vamos ter a realidade dessa visão, porque 

a realidade dessa visão se dá com o fortalecimento do homem interior. Alguem pode saber o 

quedeverá ser, poder conhecer os ideais, porem se nao somos fortalecidos com poder no homem 

interior, nao podemos por em pratica os ideais que temos. Entao a primeira necessidade é a vida, 

o fortalecimento do homem interior. O Apostolo Joao em sua primeira epistola no capitulo 5:16 diz: 

“Se alguém ver a seu irmão cometer pecado que nao seja de morte, pedirá, e Deus lhe dará vida; 

isto é para os que cometem pecado que nao seja de morte. Há pecado de morte, pelo qual eu não 

digo que se peça. ” 

  Se alguém ver a seu irmão cometer pecado que nao seja de morte- é dizer que Deus nao haja tido 

que decidir sua morte-, pedirá a Deus e Deus lhe dará vida; isso significa que nós crentes pecamos 

porque temos um fluir de vida um pouco restringido; ainda que temos a vida do Senhor em nosso 

espirito, sua circulação através do resto de nosso ser é muito débil todavia; nao é fortalecida, e 

porque é débil somos capazes de fazer coisas que ofendem a Deus e as outras pessoas; nao somos 

o suficientemente consagrados. E isso a que se deve?  Que estamos deficitário no fluir da vida. 

Quando a Palavra diz que si alguém ver a seu irmão cometer pecado- aí está a intercessão- que 

nao seja de morte, peirá a Deus para que ele lhe dê vida, e Deus lhe dará vida. Em Efesios 2 diz 

que Deus, quando estávamos mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. A 

primeira necessidade que temos na nova criação é a da vida. A vida é o começo, e isto que diz: “ser 

fortalecidos com poder no homem interior”, é uma questão de vida. Quase sempre estamos dados 

a criticar, a julgar, a sentenciar, porem a ninguém se vai a levantar ou a ajudar com essa atitude; 

somente pedindo vida. Essa é a primeira necessidade que cada um como pessoa necessita, ser 

fortalecido em seu homem interior. 

Terceiro degrau: Que habite Cristo em nosso coração. 
 

  O anterior objetivo já alcançado é o requisito para um segundo objetivo mais avançado que é o 

que aparece a continuação de para que devemos ser fortalecidos no homem interior. Leiamos a 

continuação (verso 17): “...para que habite Cristo pela fé em nossos corações”. Recapitulando, 

temos que interceder; dobro meus joelhos ante o Pai por esta causa, porque conheço o que Deus 

quer, porque vejo o que a  Igreja é para Deus, vejo o lugar da Igreja nesse proposito e para que 

esse proposito comece a cumprir-se necessitamos primeiro vida, e logo ser fortalecidos em vida no 

homem interior. Isso éo principal. Nao atividades religiosas; nao posturas que alguém normalmente 

tenha, senão vida; realmente o necessário é a vida, o poder do homem interior. A Palavra alí nos 
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diz que esse ser fortalecidos no homem interior, é “para que habite Cristo pela fé em nossos 

corações”. Realmente a vida do Senhor, o fortalecimento do homem interior deve fluir do interior ao 

exterior. 

  O Senhor Jesus identificou o homem interior como nosso espirito. O Senhor Jesus diz em Joao 

7:38: “O que crer em mim, como diz as Escrituras, de seu interior correrão rios de agua viva”. 

  E logo o verso seguinte explica São Jaoao pelo Espirito Santo: “Isto disse do Espirito que haviam 

de receber os que cressem Nele; pois ainda nao havia vindo o Espirito Santo, porque Jesus nao 

havia sido ainda glorificado”. Isso nos confirma que há um fluir como rios do Espirito desde o interior. 

Quando a Escritura diz “de seu interior”, essa palavra de no indioma greo é ek, de onde temos essas 

raízes em casteliano: Exôdo, exterior, externo; ek significa sair, de dentro pra fora; se trata de uma 

preposição grega que na gramatica se deixa como uma espécie de circulo e uma flecha saindo, 

para dar ideia do significado da preposição: Sair de. Tenhamos muito em conta que ao dizer desde 

seu espirito, significa que a vida do Senhor passa do espirito humano a alma. 

  Por isso diz a Igreja – não o está falando a incrédulos, o faz a Igreja, que já tem o Senhor em seu 

espirito -: “para que habite”, como se não habitasse. Porém não diz em seu espirito senão “em 

vossos corações”. Temos que entender o que significa coração na Bíblia, porque quando Paulo diz 

a Igreja que sejam fortalecidos no homem interior para que Cristo habite em seus corações, se 

alguém pensa que já o recebeu no coração, então como diz para que habite no coração dos santos, 

se já são santos porque receberam a Cristo no coração? Temos que entender o que quer dizer “o 

coração” na Bíblia. Devemos entender que é esse habitar de Cristo no coração por meio do 

fortalecimento do homem interior por meio do fluir do Espirito de Deus pelo espirito do homem até 

a alma do homem; já que na Bíblia diz que o coração é a alma mais a consciência do espirito. Na 

bíblia se vê que nosso espirito é a parte mais intima de nosso ser, ou seja, o Lugar Santíssimo do 

templo de Deus. O espirito tem três funções principais: A da consciência, como diz a Palavra, “um 

coração limpo..., um espirito reto dentro de mim..., ao coração contrito e humilhado não desprezarás 

tú”. A contrição é uma questão da consciência; então a consciência do homem está relacionada 

com seu espírito. A consciência é uma função do espirito. Diz a Palavra: “E minha consciência me 

dá testemunho no Espirito Santo”. É com nosso espirito que recebemos as certezas que nos dá o 

Espirito de Deus. Diz em Romanos 8:16 que: “O Espirito dá testemunho a nosso espirito, de que 

somos filhos de Deus”. As outras funções do espírito humano são a intuição e a comunhão com 

Deus. 

  A alma tem funções diferentes as do espirito, como a da mente. Há um versículo que diz: Minha 

alma sabe muito bem...”; de modo que a que sabe as coisas, isso de saber, de pensar, de racionar, 

essas funções mentais correspondem a alma. Porem toda a gama de emoções correspondem a 

alma. Na Biblia a alma é a que se alegra, a que está triste, a que se enoja, a que se dá na telha; e 

a vontade é também da alma.  Agora ao conhecer as funções da alma e as da consciência do 

espirito, e vemos que é o que faz o coração, descobrimos que o coração é a relação da alma com 

a consciência do espirito, porque a Palavra diz que do coraçao mana a vida. 

  A vida vem do Espirito de Deus a nosso espirito, porem nao vem para ficar quieta senão para fluir, 

para manar do espirito a alma; desde o mais intimo de nosso ser, desde a  intuição e percepção e 

da comunhão que experimentamos quando estamos na presença de Deus, e experimentamos no 

espirito o fluir de vida. Aí tem que manar; de (ek) seu interior correrão; esse maná é até o interior 

de nosso  ser. Quando no antigo testamento Seus simboloizava a casa de Deus o rio da vida, porem 

o rio de vida saia do Lugar Santissimoi, passava ao Lugar Santo, logo passava pelo átrio, e por 

ultimo saia até as nações e até o mar; desde debaixo do trono de deus no Lugar Santissimo fluía o 

rio para fora. Aquilo era tipologia, porem hoje é a realidade. 
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  O rio de Deus é o espirito e a casa de Deus somos nós; o Lugar Santissimo é nosso espirito, o 

Lugar  Santo é nossa alma e o Atrio é nosso corpo. Isso nos ensina que o plano de Deus é que a 

vida de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo e que nos é administrada pelo Espirito Santo, tem 

chegado primeiro a nosso espirito e desde ali deve correr a nossa alma; o mesmo que: “vosso 

interior seja fortalecido para que habite Cristo pela fé em vossos corações”. O coraçao tem suas 

funções um pouco mais exteriores que o espirito, pois o espirito é mais intimo que o coraçao 

humano. Em mudança o coraçao está relacionado com a consciência do espirito, porem é , por 

assim dizer, a porte por onde mana a vida. “sobre toda coisa guardada, guarda teu coraçao; porque 

dele mana a vida” (Proverbios 4:23). A porta para que o Espirito do Senhor saia das profundidades, 

da intimidade, para o exterior, é o coraçao. Se estarmos na Biblia quais são as funções do coraçao, 

veremos que são as mesmas que as de nossa alma, de maneira que dizer coraçao e alma é quase 

o mesmo, com a diferença de que quando dizes coraçao, estás dizendo algo mais, pois encerra a 

consciência do espirito. 

  Porque, quais são as funções do coraçao? Diz a Biblia: “pois se nosso coraçao nos repreende, 

maior que nosso coraçao é Deus, e Ele sabe todas as coisas. Amados, se nosso coraçao nao nos 

repreende, confiança temos em Deus” (I Joao 3:20-21); é dizer que essa função da consciência, de 

repreender ou nao, é o coraçao. Ai vemos a função que, com o espirito humano, tem o coraçao, a 

da consciência. Tambem em Hebreus 4:12: “Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais 

cortante que toda espada de dois gumes; e penetra até separar a alma e o espirito, as juntas e 

medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coraçao.” 

  Aqui também se refere também as funções da alma, porque as intenções as exerce com a mente 

e a vontade. Existe um fluir desde o interior até o exterior, do espirito a alma, ao coraçao.  

  A vida que todo filho de Deus já tem, está muito profundamente guardada em nós. Mas muitas 

vezes em nosso pensamento – porque quando dizemos coraçao temos que separar, porque os 

pensamentos são do coraçao, as intenções são do coraçao, a consciência é do coraçao, as 

emoções são do coraçao-podemos dizer, se Cristo habita em meu coraçao, eu aceitei a Cristo em 

meu coraçao. É muito fácil dizê-lo, porem realiza-lo é diferente. Ter a Cristo morando em meu 

coraçao significa que Cristo está morando em meus pensamentos. Porem mesmo sendo filhos de 

Deus temos pensamentos onde nao mora Cristo. Quer dizer que o processo de habitação de Cristo 

no coraçao é algo mais completo; que Cristo habite em meus pensamentos, habite em minhas 

emoções, necessita um processo, um desenvolvimento, porque quanto a sermos filhos de Deus 

temos emoções de ira, de preguiça, de rebeldia, de adultério, ou de qualquer outra coisa, e somos 

legítimos cristãos e temos o Senhor em nosso espirito, mais nossas emoções ainda nao estão o 

suficientemente controladas ou habiotadas por cristo, e se nao estamos fortalecidos no homem 

interior essas emoções nos tornam um gigante difícil de manejar e controlar. Porem se somos 

fortalecidos no homem interior, este controla essas emoções, tras sujeitos os pensamentos a 

obediência de Cristo, poe a vontade em acordo com a vontade de Deus, porque é um fluir de Cristo 

que vem desde dentro  até fora. 

  Essa é uma lei espiritual: Tudo o de Deus está em Cristo; tudo o de Deus e Cristo está no Espirito, 

tudo o do Espirito vem a nosso espirito,  e tudo o de Deus o Pai, o Filho e o Espirito Santo que está 

em nosso espirito, tem que formar-se, transfundir-se em nossos pensamentos, intenções, emoções, 

consciência; é dizer, em nossos corações. Em I Corintios 14:15, quando Paulo fala de orar no 

espirito, diz: “Orarei com o espirito, porem orarei também com o entendimento” E no versículo 13 

diz: “...o que fala em língua estranha, pede em oração poder para interpreta-la”. O entendimento 

pertence a mente da alma, o coraçao, porem no espirito se está intercedendo, mas se da o caso 

em que, com a menteé um pouco mais exterior, nao consegue interpretar a oração do espirito, e é 

por isso que Paulo exorta dizendo (verso 14): “Porque se eu oro em língua descpnhecida, meu 

espirito ora, porem meu entendimento fica sem fruto”. Por isso é necessário pedir em oração poder 

para interpretá-la, para que a luz da vida nao fique somente no espirito mas que ilumine os olhos 
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do entendimento e flua desde o interior até o exterior e desde o homem interior habite também no 

coraçao. 

  Tudo isso é um processo. Receber ao Senhor nos deu vida; estávamos mortos em nossos delitos 

e pecados, porem ao unir-nos ao Senhor nos limpou de nossos pecados e nos deu vida e Espirito. 

Logo a segunda etapa é em nosso coraçao; já é um trabalho mais serio. O trabalho de Deus é 

verdadeiro. Para que Cristo habite  em meus pensamentos, deus tem que ter um vombate com 

minha mente, com os hábitos mentais meus, com os pensamentos, com as mentiras que tenho 

aceitado como verdades e que estão em nossos pensamentos. Ele já habita em meu espirito, porem 

é necessário que habite em meus pensamentos. 

  Há uma muito marcada relação dos pensamentos com os sentimentos, porque segundo o que 

penso e sinto, hajo. Dai que diga Provérbios 23:7:”... como é seu pensamento em seu coraçao, tal 

é”. Segundo o que a pessoa pensa com seu coraçao, isso se torna. Se o diabo te diz uma mentira 

como uma verdade e aceitas essa mentira como verdade, começas a sentir equivocadamente e a 

atuar também equivocadamente. Para corrigir a conduta é necessário corrigir o sentir, e para corrigir 

o sentir se deve corrigir o pensar, e demosntraronde está a mentira do diabo, porque uma mentira 

nao se pode expulsar como se tratasse de um demônio, pois o demônio demônio pode sair, porem 

a mentira fica, essa mentira nao se pode exorcizar, tem que desmentir com a verdade. 

  Esse trabalho da habitação de Cristo no coraçao é uma operação cirúrgica minunciosa, verdadeira 

do Senhor com nossos hábitos mentais, sentimentos decisivos; e nesse processo Deus está 

operando. Deus quer verdadeiramente algo para si mesmo; Ele quer fluir em nosso e que nossos 

pensamentos estejam de acordo como os Seus, porem frequentemente Ele pensa uma coisa e nós 

outra, porque Seus pensamentos nao são os nossos, de maneira que nossos pensamentos tem 

que aprender a sujeitar-se a Cristo; e esse é um trabalho largo de Deus, que somente pode ser feito 

com o fortalecimento do homem interior. 

  Antes de fortalecer o homem interior, nao se tinha desejo, e agora se tem; pensavas mal, agora 

pensas bem; estavas opaco, agora estás lumisoso, porque foste fortalecido no homem interior. 

Porem agora teus pensamentos necessitam ser habitados por Cristo. Teus pensamentos, tuas 

determinações, devem ir sendo cada vez mais cristalinos, mais transparentes. O vao, sim está 

limpo, lhe poe agua, e se alguém toma dessa agua, sabe a agua porque é pura e o vaso está limpo. 

Porem se o vaso nao está limpo, ainda que a agua seja limpa, o vaso lhe coloca um sabor diferente 

ou raro. É agua, porem ademais tem algum emento estranho. Nós somos esse vaso sujo; temos o 

tesouro porem em vasos de barro. Quando nos encontramos com nossos irmãos aparentemente  

tudo está bem, porem existe um saborzinho que deve ser tratadon besse sabor raro nao está 

habitando Cristo, senão que há um elemento velho que deve ser renovado pelo Espirito. Essa é 

uma verdadeira operação de Deus, e nao se trata somente de uma doutrina linda senão de uma 

operação cirúrgica que Deus faz com cada filho, com toda nossa personalidade, porque Ele quer 

refletir através de nossa personalidade; nossa personalidade deve ser purificada, renovada. 

Quarto degrau:  Compreender com todos os santos as medidas de Cristo. 
 

  Nos passos anteriores temos falado de um processo a nível individual; agora entra a etapa a nível 

coletivo. O fortalecimento do homem interior tem como objetivo a habitação de Cristo no coração, e 

isto tem como objetivo o presente degrau sucessivo, e para ele nos colocamos de novo nos  versos 

17-10ª: “17...para que habiter Cristo pela fé em vossos corações, afim de que, arraigados e 

cimentados em amor, 18sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos qual seja 

a extensão, a largura, a profundidade e a altura, 19 e de conhecer o amor de Cristo, que excede a 

todo conhecimento...” Para que tem o Senhor que fazer esse trabalho no coração até que 

cheguemos a entender o guiar de Deus e a voz interior? Para que sejais capazes de compreender 
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com todos os santos” as medidas de Cristo. Um individuo nao pode compreender sozinho as 

medidas de Cristo, senão que as tem que compreender coletivamente. Para que eu possa ser capaz 

de compreender com meus irmãos as medidas de Cristo, devo ser antes tratado em meu coração, 

do contrario nao vou aceitar meu irmão. Vou aceitar a mim mesmo, porem nao creio que Deus 

possa dizer-me algo através de outro irmão. É por isso que é necessário que Deus entre a operar 

em cada um  de nós para aprender a compreender coletivamente. Uma coisa é compreender algo 

individualmente, e outra é que quando estamos juntos, entre todos compreendemos mais porque o 

que um compreende individualmente é uma coisa, porem o que compreende com outros é maior. 

  O irmão Watchman Nee dava um exemplo muito precioso em uma mensagem de um livro 

chamado “Praticas adicionais sobre a vida da Igreja”, que trata sobre uns temas que ele 

compartilhou antes de ser encarcerado por 20 anos. Ele dizia que se um vaso de vidro está 

quebrado em muitos pedacinhos, pode ser que nao falte nem um só dos pedacinhos de vidro; aí 

estão todos; porem, quanta agua pode conter os pedacinhos de vidro? Um pedacinho só pode 

conter certo nível, porem quando todos os pedacinhos estão formando o vaso, nao somente pode 

conter a soma do que cada um pode conter, mais algo a mais. Por exemplo, se alguém pode conter 

dois e outro 2, somam quatro, e outro dois, somam seis, e outro dois, somam oito...vinte 

quatro....,trinta e dois....quarenta. Se cada um de nós contem dois, o que contemos separados é 

quarenta; porem se juntamos, já nao somente vamos conter quarenta, senão dois mil, cinco mil; 

porque no vaso unido cabe mais que no vaso quebrado. Como pessoas individuai, até certa medida 

podemos conter, porem como Igreja estamos destinados a conter a plenitude; isto é algo muito 

serio. 

  Irmãos, quem sabe vai aprender que os maiores sofrimentos que vai a ter em tua vida, talvez não 

vai vir  do diabo, ou dos inimigos ; talvez você os receba das pessoas mais queridas, dos mais 

próximos, dos mais amigos; vais ser profundamente ferido, ou melhor criticado ou exposto, ou 

envergonhado, ou melhor menosprezado, depreciado eu ignorado; porem esses sofrimentos os 

vamos aprendendo para que não nos portemos dessa maneira com os demais. 

  Alguém não pode dar-se conta de como é um com todos, até que outro é com um como uns são 

com outros; então é quando nos damos conta. Aí temos o exemplo de Jacó. Ele não se dava conta 

que era Jacó, o trapaceiro, o usurpador. Deus tinha um proposito com Jacó e necessitava tratar 

com ele, e Deus sim sabia onde ia Jacó a aprender, e para esse fim o encaminhou até onde Labão 

estava, seu tio. Na relação com o tio não somente tratou de mudar a pele do gado, mais que o tio 

lhe mudou a esposa, lhe mudou o salário 30 vezes. Nos damos conta do que fazemos aos outros, 

quando nos fazem a nós. O Senhor nos trata verdadeiramente. Se alguém vai escapar de ser 

tratado, vai ficar fora na Igreja, hoje dos planos de Deus; se realmente queremos caminhar pelo 

caminho de Deus, temos que aceitar muitas disposições do Senhor que nos pode aborrecer o que 

nos pode ferir, porque tem que aprender a compreender com todos, e isto é muito difícil. É muito 

difícil colocar0nos de acordo com pessoas que olham diferente, que tem diferentes temperamentos, 

diferente caráter; uns são extrovertidos, outros introvertidos, uns são acelerados e outros 

preguiçosos. 

   É necessário aprender a ser um só vaso unido e não um quebrado. 

Quinto degrau: A Igreja cheia da plenitude de Deus. 
 

  Diz no verso 19b: “...para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus”. Deus tem destinado a 

Igreja como vaso para sua plenitude; porem para que a plenitude de Deus se encaixe na Igreja, 

esta tem que estar bem coordenada como um só corpo, e essa coordenação, essa emenda de um 

com o outro, é doloroso para a carne porem bom para o espirito, porque Deus nao nos põe com a 

pessoas que queremos. Se depender de nós a decisão, escolheríamos as pessoas  que queremos, 
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porem Deus tem outros filhos, quem sabe com os que nao queremos estar, e Deus tm poe com eles 

e deves aprender a engolir saliva, a suportar e a sofrer; e isso é até negar-te a ti mesmo, e negar-

se ele a si mesmo, que esse que nao fique dele, e nao fique nada de ti, e fique Cristo nele, e fique 

Cristo em ti. 

  Ai terá lugar a plenitude de Cristo. Isto nao é nada teórico; O Senhor nao está contente com a 

teorias e bibliotecas cheia dos temas da Igreja; isso está muito bem, porem naoé suficiente; Ele 

quer uma verdadeira Igreja, e que aprendamos a integrar-nos uns com os outros, mesmo que nao 

sejam nossos amigos; variedade de tudo há na Igreja. A Palavra diz: “o ser fortalecidos com poder 

no homem interior pelo Espirito..., sejais plenamente capazes de compreender com todos os 

santos...” Que difícil é compreender “com” é muito fácil estar seguro de minha opinião, estar seguro 

de minha prudência, da interpretação clara da doutrina, e nao tenho porque escutar ao outo, a outra 

interpretação, e o refuto e o menosprezo antes de ouvi-lo. Tem que tratar de entender ao outro e 

reconhecer que também ele tinha razão e que me enriquece com o que eu nao via ou melhor Deus 

o enriquece com o que eu digo, e já nao sou eu somente vendo dois e ele somente vendo dois, mas 

que juntos vemos dez, porque pela soma de dois em dois são quatro, porrem quatro tem relação 

com oito e se aumenta a união; isto é algo muito pratico e tem que aprender a nao guira-se pelos 

gostos naturais, mas deixar que as disposições de eus prevaleçam como Deus tenha ordenado as 

circusntancias em sua vida, com as pessoas que Ele queira, sejam agradáveis ou nao. Algo tem 

que aprender nesse meio porque nao é suficiente a vida individual, mas o compreender com todos, 

as medidas de Cristo, e logo chegar ao ultimo escalão, “para que sejais cheios de toda a  plenitude 

de Deus”, destinada aos santos, porem como Corpo. Este é o caminho que nos espera. 
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Capitulo 14. 

FENOMENOLOGIA PNEUMATICA. 
 

Profecias em meio dos louvores. 
 

  Em um momento histórico em que os reis de Israel e de Judá se encontravam em meio de uma 

confusão no deserto, quando iam atacar aos moabitas, viram a necessidade de consultar apo 

profeta Eliseu, cujo relato encontramos na passagem de II Reis 3:11-19. Diz ali: 

“11Mas Josafá disse: Não tem aqui profeta de Yahveh, para que consultemos a Yahveh por meio 

dele? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: aqui está Eliseu filho de Safat, que servia 

a Elias. 12Josafá disse: Este terá palavra de Yahveh. E desceram a ele o rei de Israel, e Josafá, e 

o rei de edom.13entao Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vá aos profetas de teu 

pai, e aos profetas de tua mãe. E o rei de Israel lhe respondeu: Não; Porque Yahveh tem reunido a 

esses três reis para entrega-los nas mãos dos moabitas. 14E disse Eliseu: vive Yahveh dos 

Exércitos, em cuja presença estou, que se não tivesse respeito ao rosto de Josafá rei de Judá, não 

olharia para ti, nem te veria. 15Mas agora trazei-me um tocador. E enquanto o tocador tocava, a 

mão de Yahveh veio sobre Eliseu, 16que disse: Assim tem dito Yahveh; fazei nesse vale muitos 

lagos. 17Porque Yahveh tem dito assim: Não vereis vento, nem vereis chuva; porem este vale será 

cheio de agua, e bebereis vós, e vossos animais e vossos gados. 18E isto é coisa rápida aos olhos 

de Yahveh; entregará também a aos  moabitas em vossas mãos. 19E destruireis toda a cidade 

fortificada e toda vila formosa, e cortareis toda boa arvore, secareis todas as fontes de aguas, e 

destruireis com pedra toda a terra fértil”. 

  Essa profecia veio quando buscaram ao Senhor, porem me chama a atenção o que Eliseu disse: 

“Trazei-me em tocador”. E enquanto o tocador tocava, veio a Palavra do Senhor sobre o profeta 

Eliseu. 

  Algumas vezes estamos na presença do Senhor apresentando cânticos e tocando, seja com a 

arpa ou com outros instrumentos, esperando Nele e de repente o Senhor vem em profecia. Pode 

ser que o Senhor prefira algumas vezes que hajam certas circunstancias que ajudem em nosso 

estado de animo ou que sirvam de alicerceres em nosso espirito, porem o importante é saber que 

algumas vezes é assim. Vejamos outra passagem que confirma isto, em ICronicas 25:1-7: 

  “1Assim mesmo Davi e os chefes do exército apartaram para ele ministério aos filhos de Asaf, de 

Herman e de Jedutum, para  que profetizassem com arpas, saltérios e címbalos; e o número deles, 

homens idôneos para a obra de seu ministério, foi: 2Dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias, e 

Asarela, filhos de Asaf, debaixo da direção de Asaf, o qual profetizava debaixo das ordens do rei. 

3Dos filhos de Jedutun: Gedalias, Zeri, Jesaias, Hasabias e simei; seis, debaixo da direção de su 

pai Jedutun, o qual profetizava com arpas, para aclamar e louvar a Yahweh. 4Dos filhos de Herman: 

Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti-ezer, 

Josbecasa. Maloti, Hotir e Mahaziot. 5Todos estes foram filhos de Herman, vidente do rei na casa 

de Deus, para exaltar seu poder; e Deus deu a Herman catorze filhos e três filhas. 6E todos estes 

estavam debaixo da direção de seu pai na musica, na casa de Yahweh, com címbalos, saltérios e 

arpas, para o ministério do templo de Deus. Asaf, Jedutun e Herman estavam por disposição do rei. 

17E o numero deles com seus irmãos, instruídos no canto para Yahweh, todos os aptos, foram 

duzentos e oitenta e oito”. 
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  Existe esse fenômeno da profecia em meio dos louvores, em meio dos cântos, no fundo da arpa, 

no fundo algum tocador está solando a musica e os irmãos estão na presença do Senhor e o espirito 

de Deus vem sobre os santos. Amplamente conhecida é a profecia de Atos 2:16, que diz: 

“16Mas este é o dito pelo profeta Joel: 17E nos últimos dias, diz Deus, derramarei de Meu Espirito 

sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão; vossos jovens verão visões, e 

vossos anciãos sonharão; 18E de certo sobre meus servos e sobre minhas servas naqueles dias 

derramarei de meu Espirito, e profetizarão”. 

  Assim esse fenômeno que se deu no antigo Testamento não diminuiria no Novo Testamento, mas 

que se multiplicaria. Então existem normalmente profecias ao estar na presença do Senhor; as 

vezes em cânticos o Senhor desce e começa a mover-se no espirito dos irmãos ou irmãs, dos 

servos ou servas, e pode profetizar-se a palavra do Senhor. 

É necessário distinguir o falso do verdadeiro. 
 

  Existe algo legitimo; estamos falando primeiro do dólar verdadeiro. Claro que o diabo faz dólares 

falsos. Porem tem que se falar do verdadeiro primeiro. Saber o que a Palavra diz e que coisa se 

podem dar. Agora, também diz o seguinte em I Joao 4:1-6: 

  “1amados, não creias a todo espirito, senão provai os espíritos se são de Deus; porque muitos 

falsos profetas tem saído pelo mundo. 2Nisto conheceis o Espirito de Deus: Todo espirito que 

confessa a Jesus Cristo tem vindo em carne, é de Deus; 3E todo espirito que nao confessa que 

Jesus Cristo veio em carne, nao é de Deusw; e este é o espirito do anticristo, o qual vós sabeis que 

vem, e que agora já está no mundo. 4Fiulhinhos, vós sois de Deus, e o haveis vencido; porque 

maior  é o que está vós, do que o que está no mundo. 5Eles são do mundo; por isso falam do 

mundo, e o mundo os ouvem. Nós somos de Deus; o que conhece a Deus, nos ouve; o que nao é 

de Deus, nao nos ouve. E nisso conhecemos o espirito da verdade e o espirito do erro”. 

  Existe essa experiência da profecia legitima. E lá em Tessalonicensses 5:20-21, diz: “20Nao 

menosprezeis as profecias. 21Examinai tudo; reter o bom”. Ou seja que na Igreja tem um lugar para 

que se profetize com ordem, e tambem essas profecias devem ser examinadas e julgadas. Tem 

q]eu evitar o erra por uma ou outra parte; é por medo a algum fenômeno contrario, que ao dar-lhe 

lugar nao se julguem ou examine ou se proíbem. A Palavra diz: “Provai e examinai”. Que a Igreja 

julgue. Na Igreja podem profetizar todos, um por um, aguardando em ordem. Porem também diz: 

“Os profetas galem dois ou três, e os demais julguem” (I Corintios 14:29). 

  Entao as vezes que se tem fé, que se profetiza, que se com o espirito aberto ao Senhor porem 

com plena consciência  de domínio próprio, ao mesmo tempo que se profetiza, se examina,. Assim 

que a Igreja deve aprender a mover-se nesses ambientes. Apresnder a estar na presença do 

Senhor, a receber o mover de Deus no espirito, e o mesmo tempo estar com pleno domínio próprio. 

Julgando e aprovando. Diz em I Corintios 14:31-33ª: 

  “31Porque podeis profetizar todos um por um, para que todos aprendam, e todos sejam exortados. 

32E os espiritus dos profetas estejam  sujeitos  aos profetas; 33 pois Deus nao é Deus de confusão, 

mas de paz”. 

  Ali onde Ele está tem paz. Olhemos isto primeiro: “Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos 

profetas”. Aqui nao disse que o Espirito de Deus está sujeito a nós. Nós estamos sujeitos ao Espirito 

de Deus, porem além do Espirito de Deus está nosso espirito. 

  Entao é aquela parte de nosso ser que capta o mover de Deus; que capta a direção de Deus, que 

a percebe. Porem em algumas ocasiões o espirito humano transborda, se descontrola, e é quando 

nos toca exercer domínio próprio porque o Espirito Santo diz em I Corintios 2:12: “E nós nao temos 
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recebido o espirito do mundo, e sim o Espirito que provem de Deus”. E em II Timoteo 1:7, diz: 

“Porque nao nos tem dado Deus espirito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio  próprio”. 

Ou seja que o Espirito Santo dá domínio próprio. Estamos na presença do Senhor, estamos 

captando em espirito, estamos profetizando, estamos exercendo essa parte do ministério normal 

que o Senhor profetizou que haveria, que existiria; porem estamos fazendo com os pés na terra. 

  Estamos plenamente examinando tudo, provando tudo, nao permitindo que nada saia do normal 

como diz ali a Palavra do Senhor: “Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas”; e o Espirito 

de Deus, além de amor e poder, nos dá domínio próprio. O Espirito Santo nunca nos tira o domínio, 

pelo contrario nos devolve. No entanto outros espíritos, os espíritos enganadores, esses sim nos 

tira tudo; por isso diz, nao creais em todo espirito; é dizer: Que quando estamos em um ambiente 

de profecia nao quer dizer que estejamos com ingenuidade, mas diz que: “provai os espíritos se 

são de Deus”. 

  Nao menosprezeis as profecias, porem examinando tudo. Sim podeis profetizar todos, porem os 

demais estejam julgando, nao criticando. Julgando, é dizer dependendo do Senhor com domínio 

próprio, exercendo todas as faculdades que Deus deu ao homem e que as redimiu e qye o Espirito 

as renova para examinar, para comprovar, para medir as coisas. E toda a Igreja deve fazer isto. O 

Espirito de deus opera do interior até o exterior. O Espirito do Senhor mora em nosso espirito. 

Esntao ele flui do interior. Jesus Cristo disse: “O que crer em mim...de seu interior correrão rios de 

agua viva”. E explica são Joao pelo Espirito Santo. “e isto disse do Espirito que haviam de receber 

os que crescem Nele”. Ou seja que o Espirito de Deus flui do interior até o exterior; a vida flui como 

um poço. Ele disse que terão Nele, uma fonte que salta para a vida eterna. De pronto essa salto 

chega e ilumina os poços de nosso entendimento e nos faz entender. Do contrario os espíritos 

malignos estão nos ares como “governadores das trevas e potestades do ar”. Diz a Palavra que o 

diabo é potestade do ar e esses espíritos estão no ar, em regiões celestes, e, ao contrario do 

Espirito, eles trabalham de fora para dentro. Eles querem ver a mente, querem vir as emoções, 

querem vir fazer-te pensar coisas que nao são de Deus, querem fazer-te dizer coisas que nao são 

de Deus. 

  O diabo nao trabalha de dentro pra fora e te dá o domínio, mas que ele te sugere na mente, tira 

pensamentos e tu perdes o domínio e o controle; pensas o que nao queres. Esse é outro espirito. 

Nao importa que se disfarce. A Biblia diz que o devemos provar. 

  O Espirito Santo inspira a profecia. 
 

    Entao o Espirito de Deus te inspira desde o interior e ilumina os olhos do entendimento e lhe da 

vida a Palavra de Deus, e o Espirito der deus que inspirou a Palavra nunca vai se contradizer, 

porque Ele a inspirou. Deus nao diz algo para logo contradizer-se. Diz a Palavra do Senhor em 

Apocalipse 19:10b que “o testemunho de Jesus é o espirito da profecia”. Ou seja, que a profecia 

que vem do Espirito Deus tem a natureza de Cristo. Nao é um  espirito distorcido, nem acusador, 

nem é um espirito de trapaça, nem é um espirito mentiroso, mas que é o testemunho de Jesus. O 

Espirito de Deus dá testemunho. Aonde? A nosso espirito de que somos de Deus e nos mantem aí. 

Com discernimento, com consciência, desde o interior até fora. Do contrario o diabo trabalha desde  

fora. Desde os ares vem a mente para fazer-nos pensar coisas que nao são de deus; vem as 

emoções para fazer-nos sentir coisas que nao são de deus, e temos que distinguir o que vem de 

fora e o que vem de dentro. 

  O que vem da Palavra viva, semeada em teu espirito, a Palavr do Senhor, iluminando-te, é uma 

coisa. Do contrario, sugestões na mente é outra coisa. 

 Nao podemos evitar que voem os pássaros sobre a ccabeça, mas podemos evitar que ponham 

ovos ou que façam ninho na cabeça. 
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  Nos vem pensamentos e de pronto te dás conta de que esses pensamentos nao provem 

necessariamente de ti e muito menos da intuição, nem de Deus. Entao tú os descarte ainda que 

queiram prevalecer sobre ti e fazer-te crer; algo mais intimo te diz: não, é como se estivesse errado; 

e imediatamente tem que resisti-lo no nomedo Senhor, em união com o Senhor, porque Ele está 

em teu espirito. Se és cristão regenerado e Ele le é mais forte, então Ele resiste coontigo esses 

pensamentos que vem a mente para sugerir-te coisas; e em algumas vezes em que te podem 

sugerir barbaridades, mentiras; es vezes te podem sugerir até suicidar-ser, ou as vezes te podem 

sugerir necedades. São mentiras trzidas por espíritos de mentira, espíritos de erra e confusão que 

também tem doutrinas de demônios que contem um falar diferente ao da Palavra de Deus; um sentir 

diferente ao sentir de Cristo, e um operar muito disfarçado, em vez de vir de teu espirito, como disse 

o Denhor: “...de seu interior correrão...” e te dá domínio próprio. Satanás o que faz é tirar o domínio. 

  O Espirito Santo nao necessita que estejas em uma atitude de médium. Quando estamos 

cantando, adorando ao Senhor tocando para Deus, elevando cântico, ou profetizando com arpas, 

com melodias, tu o faz no espirito, porem  com plena consciência; nunca perdas a consciência, 

porque o Espirito Santo nao necessita tirar o teu domínio próprio, mas do contrario, te reforça e faz 

que teu próprio espirito esteja sujeito a ti como pessoa, a tua vontade. O Espirito Santo respeita a 

vontade e o domínio próprio, porque é que Deus queria o homem com vontade própria quando o 

fez no jardim do Edem. Deus fez o hoem com domínio próprio, e lhe disse: “De toda arvore podes 

comer...” “O que queira, venha e beba...” O Senhor nunca impede que nós exerçamos nossa 

vontade em fé; em uma fé ativa. 

  Porem o contrario, os espíritos malignos, ainda que se disfarcem de Deus, de anjos de luz, eles 

querem tirar-te o domínio próprio; querem tirar-te o juízo; querem tirar-te o examinar, a 

comprovação. 

  Os médiuns se põem em uma atitude que de pronto nao se dao conta do que fazem, nem o que 

dizem e perdem o contato com a realidade; perdem o controle de si mesmos, e logo nao sabem 

onde estavam. Porque? Porque a mente é levada, é dominada pelos espíritos, e depois a pessoa 

não sabe o que fez nem o que  o disse. 

  Tudo ocorre sem dar-se conta. Assim trabalham os espíritos enganosos; com aparência religiosa. 

Te tiram o domínio próprio, nao o respeitam; tao pouco respeitam tua vontade, como tao pouco 

respeitam teus pensamentos. Do contrario, o Senhor sim respeita. É tudo o contrario, o Espiririto do 

Senhor te fortalece o domínio próprio. 

  Diz a Palavra: “Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas”. É dize, que se teu espirito 

quer transbordar mais além do racional, do normal, do logico, podes pará-lo e dizer-lhe: até aqui 

chegas; porque Deus estabeleceu que o espirito esteja sujeit a vontade do profeta, e essa vontade 

radica na alma. A decisão ´e tomada pela pessoa, sua alma. O espirito foi desenhado para captar 

a direção de Deus, porem a direção de Deus é ordenada, pode esperar a vez. “E se algo lhe for 

revelado...” Entao diz: “...seja isto dois, ou  ao mais três, e por vez; e alguém interprete”... Isso nos 

ensina que o Espirito de Deus pode ter seu turno e esperar uma palavra do Senhor que seja 

revelada. O Espirito Santo nao e faz perder  o domínio próprio para proferi-la, nem busca  que fiques 

em transe de consciência. Tu podes esperar tua vez; dize-la em nome do Senhor mantendo o 

domionio, e nisso se caracteriza o Espirito  de Deus. Te fala conforme a Palavra, conforme ao sentir 

de Cristo; nao tira de ti a consciência pessoal e o arbítrio, nem a razão, nem o domínio próprio, 

senão que o reforça. 

O espirito humano se sujeita ao profeta. 
 

  Devemos saber e distinguir que o Espirito de Deus é perfeito, porem o espirito humano as vezes 

transborda e entra em fantasias, e tu, em manifestações proféticas ou manifestações raras, tem que 
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trazer  ao espirito e dizer-lhe: Cavalheiro, você nao pode fantasiar tanto; ponha os peés na terra; 

examinemos para ver se isto está bem. Pai, vou esperar um tempinho porque isto como que está 

raro, Senhor; vamos a ver. Isso diz a Palavra: Proibe, examine; o Espirito de Deus te guia a ser um 

pouquinho acético nas manifestações muito estranhas; nao no sentido de ser totalmente acético. A 

Palavra diz: “ Amados, nao creais a todo espirito, senão provai...” Isso significa que tem que ser um 

pouquinho acéticos, é dizer, que nao tem que crer em tudo, senão duvidar, examinar. Examinar é 

tomar uma posição a favor ou contra, prejulgamento, senão dizer vamos examinar isto. Isto tem o 

sentir de Cristo, a natureza de Cristo? Concorda com a Palavra de Deus?Há um testemunho no 

espirito dos irmãos? 

    Provem segundo a maneira de Deus sim quitar-te o domínio próprio? Ou é algo que vem a tua 

mente e te mete pensamentos e tu nao os sabe destinguir se é de Deus ou é do Diabo; é então 

quando o diabo vem como anjo de luz e te faz sugerencias. Devemos dintinguir vários elementos 

afin de diferenciar as coisas nisto tao delicado. E isso o fazemos desde o espirito interno, a natureza 

de Cristo, a Palavra de deus e o juízo da Igreja. 

  Encontramos varias passagens na Palavra de Deus bnos quais podemos ver como é possível que 

nosso espirito as vezes nao se sujeita  a racionalidade e vontade de nossa determinação. O apostolo 

Paulo dizia: “Me propus em espirito ir a vosotros” Quem se propôs: Paulo. “E Paulo”. Entendeu a 

voz do Espirito porem perdeu seu domínio próprio. Sua responsabilidade, seu exame lógico, tudo, 

e se propôs ek espirito. Propor-se quer dizer exercer sua racionalidade, sua alnalise, seu exame e 

sua decisão, sua vontade; em acordo com a aprovação de Deus que ele capacitou com seu espirito 

humano. Isso incerra o de propor-se em espirito. a coisa pode desenrolar-se, dizendo ao Senhor: 

Senhor, vou fazer isto nesta forma...calcula, pensa bem e atende a voz do Senhor no espirito. Se 

tem essa liberdade viva e paz em seu espirito, faz as coisas com racionalidade, com domínio 

próprio. É a prerrogativa que Deus quis que tu tenhas; é o domínio próprio com que tu decides e 

dizes. Até aqui, sim, isto nao, isto nao permito, ate´aqui chega, já deu. Isto é uma prerrogativa que 

Deus te deu personalidade. O espirito humano nao é a vontade humana nem a sede dela, e há 

momentos que o espirito humanao quer levarnos mais longe do racional; mas além do ordenado e 

do lógico; e por essa razão a Palavra de Deus  diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos asos 

profetas, porque aos profetas Deus deu domínio próprio.  

  Em Ezequiel 13:1, lemos: “ Veio a mim a palavra de Yahweh, dizendo: Filho do homem, profetiza 

contra os profetas de Israel que profetizam, e diz os que profetizam de seus próprios corações.” As 

vezes ocorre o fenômeno que a pessoa vai mais além do que é legitimo e adiciona o que é de seu 

próprio coração. Nao é algo que captou e examinou na presença do Senhor e com confiança e em 

fé o pronuncia, com  a certeza de nao estar mesclando ou metendo seus próprios interesses e 

apreciações,  acontece que alguém lhe mescle ao fenômeno da profecia. 

  Continua no verso 3: “assim tem dito Yahweh o Senhor: Ai dos profetas insensatos, que andam 

após o seu próprio espirito, e nada tem visto! Porque diz insensatos? O que quer dizer isto? Significa 

que nao estão usando  seus sentidos, sua razão, seu domínio próprio, senão que deixou seu próprio 

espirito ir-se mais além do normal, ainda que sejamos do Senhor, podemos ainda assim chegarmos 

a tomar inclusive uma atitude médio mediúnica. Os médiuns tomam uma atitude de mente em 

branco, com as mãos em determinada posição. Avertem que nao cruzem os braços, que nao cuzem 

as pernas, é dizer, ponham-se como em uma atitude de Yoga, como de relaxamento, como de 

abertura para qualquer influencia. E isso resumindo é como dizer: Nao exerça nenhum domínio 

próprio, nao julgue, nao prove, nao examine; simplesmente invalidado. 

  O Senhor nao necessita que tenhamos essas atitudes artificiais porque Ele já mora dentro de 

nosso espirito. Ele nao está nos ares tratando de ver que nós deixemos uma brechinha na 

personalidade de pensar com domínio próprio, para meter um pensamento raro. Nao! Ele bem nos 

diz: “ E nisto pensais...” exerçam sua vontade renovada e socorrida e ajudada pelo Espirito; pensem 
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nessa direção, em tudo que é bom, tudo o que é fruto do Espirito e tragam todo pensamento sujeito 

a obediência a Cristo. Quando nossos pensamentos estão saindo da obediência, o Espirito de Deus 

comunica a nosso espirito que há algo que está fora do lugar. Essa comunicação nao se vai a 

obedcer se tu com tua vontade nao exerce o domínio e dizes: Pensamento, até aqui chega;  me doi 

quanto claramente pelo sentir de Deus em meu espirito e pelo que recordo da Palavra do Senhor, 

que isto nao é normal; em consequência, aqui paras. Porem examinar com domínio próprio nao é 

que vais a ter experiências espirituais e proféticas. Por essa razão começamos comentando  sobre 

o tocados, o que profetiza com a arpa ou outros instrumentos musicais. Isso é normal. Disse o 

Senhor que os últimos tempos”...derramarei de meu Espirito sobre toda a carne, e vossos filhos e 

vossas filhas profetizarao”, o normal. 

As artimanhas de Satanás. 
 

  Devemos profetizar porem tendo em conta o outro. O Espirito Santo se distingue ou caracteriza 

porque fala conforme a Palavra de Deus, tem o sentir de Cristo, mora já em ti, Ele nao tem 

necessidade de baixar; Ele está em teu espirito sempre, sntindo ou nao, Ele flui desde o interior; 

por isso diz o Senhor que os que creem Nele, se seu interior correriam rios de agua viva, e é que 

Ele está em nós, e o espirito do diabo é o que está no mundo. Santanas é o príncipe das potestades 

do ar, por isso vem de fora para dentro e te mete pensamentos, e tu nao te das conta de que nao 

são teus, até que de pronto te assustas, e dizes: pera ai, eu pensando isto? Graças a Deus porque 

te assustate, porque aí começas a distinguir que nao é tu e por isso te assombras; podem ser 

pensamentos de blasfêmia, de luxuria, ou te faz crer  que és o rei da Inglaterra. 

  Esso são erros; são espíritos dos ares que vem a nossa mente. Porem o Senhor sim está em 

nosso espirito, e nós lhe invocamos; e com nossa alma, com nossos corações, com nossos 

pensamentos exercemos domínio próprio e exercemos resistência. 

Submeter-se a Deus e resistir o diabo. 
 

  Há duas exortações que se dão ao mesmo tempo na Palavra de Deus, que vao juntas e 

frequentemente se toma só uma e nao outra; essa ou aquela. As duas parecem contraditórias, 

porem nao são porque se dirigem a diferentes objetos; porem são duas atitudes contraditórias que 

se dao ao mesmo tempo, porem que nao são contraditoras porque uma se dirige até Deus e a outra 

se dirige até o diabo, porem se dao ao mesmo tempo. Recorremos a carta de Santiago 4:7, quando 

vemos que em um mesmo versículo  encontramos muitas coisas. Diz assim: “Submetei-vos, pois a 

Deus; resisti ao Diabo, e fugirá de vós”, No mesmo versiculoestão as duas caras da moeda. A 

submissão e a resistência. Ao mesmo tempo que te submetes a Deus em espirito e com humildade 

em teu coração, estás exercendo domínio próprio e vigilância; simultaneamente estás resistindo ao 

diabo, porque o diabo quer fazer-se passar por Deus, para que, quando tu te submeteres a Deus, 

então o diabo te diz: olçha, relaxa-te, toma uma atitude nao vigilante, nao examines nada, nao 

penses em nada, nao; simplesmente tens que deixar-te levar pelas ocorrências. Porem devemos 

submeter-nos a Deus, mas quando nos submetemos a Deus, ele nao te exige que renuncies as  

faculdades que Ele te deu, senão que o Espirito Santo te dá poder, amor e domínio próprio. Quando 

tu te sujeitas a Deus nao perdes o domínio próprio; ao contrario, é um domínio próprio por meio do 

qual ao mesmo tempo te sujeitas a Deus e resistes ao diabo com vigilância; são dois fenômenos 

simultâneos. 

  As vezes alguém pensa que submeter-se a Deus é ter uma atitude de nao julgar, de nao pensar, 

de nao analisar, de nao exercer a vontade, de deixar  a mente em branco, de deixar a mente passiva. 

Nao, a fé nunca é passiva; a fé é ativa. Por isso louvemos a Deus cantando “...apresentai a Deus 

vossa vontade; a presentemos vós mesmos...” exercendo tua vontade, por ser servos do Senhor 
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aqui estamos; percebemos que Ele quer algo em teu espirito, e ele nunca viola a tua vontade. Ele 

te guia, e teu espirito capta o que o Espirito do Senhor quer, e te propõe e espera que tu queiras, e 

que tu decidas ir com Ele. Por outro lado o diabo nunca te respeita. O diabo nao te dá domínio 

próprio, mais bem te faz fazer o que tu nao quer fazer e ainda que tu nao queiras, ele te tira a 

vontade, te obriga a fazer o que ele quer; o diabo te quer rebaixar, noa é democrático, é um ditador; 

te quer forçar a algo; essa é a característica do diabo. As vezes a pessoa ocorre coisas e tem que 

faze-las pensando que são de Deus, quando nao são de Deus. Examina-las, comprová-las, prova-

las; o Espirito Santo é quem nos diz que exerçamos domínio, que tenhamos discernimento, que 

provemos e que examinemos. 

  Há ocasiões em que alguém está como nas nuvens e nao sabe onde está parado. Logo medita e 

se pergunta que seria aquilo, e isso se deve a que nao se exerce senão uma parte sem a  outra. 

Notemos bem como vao as duas coisas juntas; no mesmo versículo diz “submetei-vos a Deus e 

resisti ao diabo”, porque o Senhor é muito equilibrado. As vezes, ao tomar uma atitude de obediência 

a deus, é possível que nos consagremos equivocadamente. Chegamos a pensar que consagrar-se 

a Deus é nao pensar, nao exercer domínio próprio, nao analisar, e isso nao é assim. EO Senhor 

não te pede que não analises para consagrar-te a Ele; o que te pede é que analises, que proves; e 

tudo o que tu fazes em fé, não é guiado por sentimentos. A s vezes não tem nenhum apoio de tuas 

emoções e deves decidir em fé. As emoções não querem responder. Tu louvas porem as emoções 

não querem; segues louvando, e mais adiante vais ver que as emoções vão ter que obedecer tua 

vontade; porém é a vontade a que deve exercer em união com o Senhor. 

  Apresentar a Deus a vontade não significa que eu não queira nada. Dize-lhe: “Senhor, eu quero o 

que tu queiras. Que queres? Senhor, examina-me, ajuda-me a entender. O Senhor diz vigiar; esses 

verbos: examinar, provar, comprovar, julgar, examinar, vigiar, velar; isso significa que nos dá 

domínio próprio. Entretanto, na leitura em Ezequiel diz que há profetas que andam após o seu 

próprio coração; profetas insensatos, que não exercem o domínio próprio. Não diz que seu próprio 

espirito humano está sujeito a eles como pessoas a quem ortogou Deus o domínio e a 

responsabilidade. Em I Pedro 5:6-7, o apostolo diz o mesmo porem por partes. Diz assim: 

  “6humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mao de Deus, para que Ele os exalte quando for tempo. 

Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós”. Nesta citação Pedro 

suprime  o submeter-se a Deus: porem agora diz nos versos 8-10: 

  “8Sed sóbrios, e vigiai; porque vosso adversário o diabo, como leao que ruge, anda ao derredor 

buscando a quem devorar; 9 ao qual resistis firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos 

estão se cumprindo em vossos irmãos em todo o mundo. 10Mas o Deus de toda a graça, que nos 

chamou a Sua gloria eterna em Jesus Cristo, depois que hajas padecido um pouco de tempo, Ele 

mesmo os aperfeiçoe, firme, fortaleça e estabeleça”. 

  Aqui a Palavra de Deus nos apresenta o mesmo fenômeno encontrado em Santiago, porem já nao 

em um só versículo senão em vários, porem na mesma ordem. Quando diz “humilhai-vos a Deus, 

resisti o diabo, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade”; isso significa para com Deus uma 

grande  confiança. Para com Deus somos meninos, para com Deus somos ingênuos. Porem como 

sabemos que o diabo quer se passar por Deus e que ele quer essa ingenuidade e essa sujeição 

para fazer das suas, ao mesmo tempo que obedecemos a Deus sejamos sóbrios e vigiemos, sim 

resistimos. 

  Estas duas coisas estão sucedendo ao mesmo tempo. Se Deus manda que exerçamos estas 

coisas ao mesmo tempo, quer dizer que é possível e significa que o mesmo Espirito que Ele nos dá 

é de amor, de poder e de domínio próprio. Deus nao tira de nós o domínio próprio, nao te faz atuar 

como um sumbi; mas o diabo quer sumbis, médiuns. O Senhor quer pessoas  plenamente 

conscientes, isto é, que se o acompanharem farão isso conscientemente. “ Quem quiser ser meu 
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discípulo, tome a sua cruz; o que queira venha e beba”,É dizer, o Senhor respeita nossa vontade; 

no entanto o diabo nao ama o bem que quero senão o mal que nao quero. É um enredo terrível. 

  O Senhor nao é violador, o diabo sim é. O Senhor te chama e te persuade, e se nao o fazes de 

todo ocoraçao, ele nao o quer. Quando o tarbenáculo tinha que ser levantado, Ele disse que se 

fizeram umas ofertas de voluntários, de coração; essa é a forma como trabalha o Senhor. Ele é 

respeituoso. Em Lucas 24 narra que o Senhor Jesus, depois de haver ressuscitdo, apareceu a 

Cleopas e a outro discípulo que iam pelo caminho  de emaus. O Senhor ia com a intenção de 

revelar-se a eles; logo que chegaram a certo ponto, diz a Palavra que “Ele fez como que ia mais 

longe”, pois nao se atrevia a seguir a casa deles se nao o convidassem; ainda que o queria, ainda 

por respeito esperou que o convidassem. Como se dissesse: Eu quero ir a tua casa e sentar-se a 

tua mesa; quero partir o pao e revelar-me; porem se tu nao me convidas, eu vou respeitar, nao vou  

a me meter em tua casa; nao vou a revelar-me se tu nao quiseres. 

  As vezes o Senhor quer porem nao queremos, e Ele respeita. Ainda que Ele queira, nao pode 

contar conosco, e Ele quer contar com nossa responsabilidade. Por isso disse em uma ocasião 

referindo –s a Jerusalem: “Quantas vezes quis juntar a teus filhos, como a galinha a seus filhotes 

debaixo das suas asas, e naoq uisestes 

!”. (Lucas 13:34); eu quis, quantas vezes quis, porem tu nao quisestes. A unidade da Igreja requer 

que nossas vontades sejam consagradas para fazer o que sabemos que Deus quer; o que a Palavra 

diz, o que o Espirito nos impulsa, a vontade deve dizer, sim. Me nego a mim mesmo; me nego a 

fazer as coisas a minha maneira, porem se tenho sido fortalecido em fé, as farei a sua maneira, 

exercendo o domínio próprio, voluntariamente; pensar o que tem que ser pensado, sujeitando os 

pensamentos para nao pensar o que nao tem que ser pensado. Dizer, isto nao o que penso mais; 

isso é domínio próprio. Dominio próprio significa que pensas o que queres, que sentes o que queres. 

Quando estás sentindo algo fora so normal, tú o vês, vigias. Senhor Jesus, graças, em teu nome 

vejo que isto nao concorda contigo, nao se parace a ti; nao és como Tu o expressas, nao é dócil a 

Ti; isto é mais provável distorcer; eu o corto Senhor. E aí lhe aplicas a cruz, com o domínio próprio, 

o espirito sustentado pela graça, em fé ativa. As vezes temos mal entendido isso e tomamos uma 

atitude passiva, querendo que Deus faça tudo. Bom, sim  Ele quer a união da Igreja. Que Ele nos 

uma. Eu quero, porem tu nao queres; tu queres querer comigo? Leiamos em II Tessalonicenses 

1:11-12:  

  “11Pelo qual (é dizer, porque o Senhor vai se manifestar em seus santos em sua vinda e nos vai 

glorificar) Oramos sempre por vós, para que Nosso Deus os tenha por dignos de Seu chamamento, 

e cumpra todo o proposito de bondade e toda obra de fé com seu poder”. 

  Essa é uma fé ativa que se exerce com a vontade renovada. Esforçando-se na graça. O Senhor 

vai te inspirar, e vai te guiar, porem a decisão a tens que tomar tu. Porem como tua vontade é débil, 

invoca o Senhor e então poderás contar com Ele; apresenta tua vontade e te apresentas a ti mesmo 

como mortos ao pecado e vivo de entre os mortos, e como instrumentos de justiça, e te proponhes 

a fazer uma ação bondosa. Como diz Paulo: “Me propus em espirito” ir a tal parte. Se você propõe 

, exerce a prerrogativa que Deus deu a vontade, porem a exerce em extreita união e consulta com 

o Senhor. Nós a exercemos obstinadamente, sem contar com Ele, nao a exercemos de nenhuma 

maneira e queremos que o Senhor faça coisas sem Ele antes contar com nosco. São dois extremos 

perigosos. Em um mundo extremo é a obstinação de fazer as coisas a nossa maneira, sem consultar 

com Deus; porem as vezes mal entendendo a consagração a Eus, pensamos que Deus requer que 

nao examinemos, que nao velemos, que nao sejamos sobriso, que nao tenhamos domínio próprio, 

que nao provemos, que nao comprovemos; que nao apresentemos, que nao exercitemos a vontade 

sustentada na graça com uma fé ativa, que diz que Deus cumpra todo o proposito de bondade e 

obra de fé; esse algo que tu proposustes fazer, uma bondade. O Espirito que te guiou, porem quem 

tem que decidir se obedece ou nao é tu. Se obedeces essa inspiração ou nao. 
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Nossa vontade e a direção de Deus. 
 

    Uma vez que tu captas a inspiração de Deus em teu espirito, Deus está esperando que tu decidas 

fazê-lo, porem como para decidir fazê-lo, sabes que é débil, então invoca ao Senhor, e lhe dizes: 

“Senhor, entendo que o que tu queres é que faça isto, porem sou débil, entendo que o que tu queres 

é que eu faça isto, porem sou débil; fortalece-me. Nao fique esperando fortaleza caída mas que 

deves atuar em fé, ativamente e dizer, conto com tua fortaleza, e atua ai mesmo.  Ele cumpre, 

enche, porque atuaste por fé. Ele cumpre com esse proposito de bondade e Ele cumpre essa obra 

de fé. Porem em ocasioes alguém pode ir ao outro extremo, e diz: Senhor, nao quero fazer as coisas 

por mim  mesmo, então nao faço nada; e depois faço tudo a minha maneira, sem contar com Deus. 

Ele nos ensina o equilíbrio para nao fazer as coisas por mim mesmo, nem tao pouco para nao fazer 

nada; é dizer, como se nao nos entregássemos a Ele; é necessário que Ele conte com nosso ser. 

É nós Nele e Ele em nós. Ele passa e utiliza todo o nosso ser, toda a nossa boca; Ele utiliza nossos 

pensamentos. Ele utiliza também nossa vontade. Essa era a atitude de Paulo, quando em @ 

Corintios 1:15-16, diz: “15Com essa confiança quis ir primeiro a vós (nota-se a atitude de repousos 

do espirito no Senhor; “quis”, o exercício da vontade), para que tivésseis uma segunda graça, 16E 

por vós passar a Macedonia, e desde Macedonia vir outra vez a vós, e ser encaminhado por vós a 

Judeia”. Vemos aqui essa liberdade com que planejava inclusive sua viagem com confiança, é dizer, 

tinha em seu espirito um sinal positivo, tinha confiança, vida e paz em seu espirito, e algumas vezes, 

nessa confiança e  paz ele decidiu o que havia de fazer. Sim, ele ia cometer um erro, e quando quis 

meter-se em Bitínia, o Espirito o proibiu. Ele já havia tomado a decisão, porem captou que nao era 

por ali e se foi por outro lado. Ele ia para Bitínia, porem como o Espirito o proibiu, então ele respeitou 

a direção do Espirito.  Ele poderia ter dito: Não, vou para a Bitínia, porque Jonas foi para Tercis e 

Deus lhe deixou, porem depois, como aconteceu com Jonas com a baleia, com o grande peixe?  

  “15Com essa confiança quis ir primeiro a v´s, para que tivesses uma segunda graça. 16e por vós 

passar a Macedônia, e desde a Macedônia vir outra vez a vós, e ser encaminhado por vós a Judeia”. 

Logo segue dizendo no verso 17: “Assim que, ao propor-me isto...” Diz que Paulo se propôs: Vou ir 

primeiro a Corinto, depois a Macedônia, depois volto a Corinto; de Corinto vou a Judeia; foi um 

plano que ele se propôs. Isso significará que se o proponho sem estar atento a direção de Deus? 

Não. Porem será que quer dizer que é porque Deus lhe guiava, ele nao tinha que propor selo? 

Tampouco. Ai termos as duas coisas juntas: Paulo tinha confiança. E continua dizendo: “Assim que, 

ao propor-me isto, use a quem sabe de rapidez? O que penso fazer, penso segundo a carne, para 

que haja em mim Sim e Não? Quando alguém atua na carne há vacilação, pois não está seguro 

das coisas, e se pode dizer sim e não ao mesmo tempo. E o diabo é enganador e põe duvida, não 

sabes fazer as coisas; ao sabes, e se fazes A diz, porque não fizeste B?, e se fazes B diz, porque 

não fizeste A? Então é uma vacilação constante, porem se tú tens tido uma confiança em espirito e 

tens estado perto do Senhor, tens claro o que fazes, te propôs faze-lo e o faz com firmeza e nada 

se pode meter e criticar-te; isso o diz Paulo: “Nada os julgue por causa de comida ou de bebida, ou 

quanto a dias de festa, lua nova, dias de repouso”. (Colossenses 2:16). Por que? É que o diabo é 

um atormentador, ele é um acusador. Se comes, porque comeste? Se não comes, porque não 

comeste? Se guardas o dia, porque o guardaste? Se não o guardas, porque não o guardaste? 

Assim é o diabo, nunca te eixa em paz. Sempre te está atormentando; e se a pessoa não fica firme, 

e lhe diz que é isto? Nada disso, vou fazer o melhor que posso. Senhor; isso foi o que o Senhor 

aprovou de Maria Madalena. Ele fez o que podia. Senhor, até aqui posso, até aqui entendo e 

assumo a responsabilidade diante de ti, porque a mim disse. E o Senhor não diz não, não vá fazer. 

Ele diz faça isso, faça isso. Vê tu em fé, tranquilo. E se não, isso vai ser um enredo terrível. Sempre 

vais a duvidar; mais sempre tem que se tomar a decisão e na decisão que tomaste, ser forte. É o 

que diz a Palavra em Romanos 14:22b. 
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  “Bem-aventurado o que não se condena no que aprova”. Bem-aventurado. Se dizes vou comer, 

come carne, e dizes, Senhor, graças por esse assado. Será que como ou não como? Ah! Que faço? 

É que na carne há dúvidas e vacilação, e nela há sim e não ao mesmo tempo. 

  E segue dizendo em Coríntios 1:18: “Mas, como Deus é fiel, nossa palavra a vós outros não é Sim 

e não”. Notemos essa intima confiança de Paulo, em espirito; ele estava convencido de em quem 

cria, pois conhecia a Deus; sabia que Deus não era como o diabo que está em cima para criticar 

tudo. Não, não. Deus é como um Pai que está treinando a seu filho para que caminhe, se levante, 

e pare e.... animo, tranquilo, não temas, esforça-te e seja valente. Assim é nosso Pai. Não está nos 

encolhendo, assustando em tudo o que fazemos; no entanto o diabo critica tudo e alguém confunde 

com ocasiões. Não, Deus não é assim. É o diabo que nos faz equivocar, nos apresenta um Deus 

equivocado. Porem nosso Deus é fiel, nos deixa falar palavras; nos deixa comprometer-nos; quando 

vê que nos vai a comprometer equivocadamente nos avisa com uma luz vermelha; nos proíbe; 

porem igualmente respeita se lhe obedecemos ao não. Respeita igual porque Ele nos dá domínio 

próprio. Ele diz: “Se queres; o que quiser ser meu discípulo, tome a cruz. Vás construir uma casa, 

faça-o voluntariamente”; assim é Deus. Podes fazer com toda a tranquilidade. Continua a Palavra 

no verso 19: “Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós tem sido pregado por nós, por 

Mim, Silvano e Timóteo, não tem sido sim e não; mas tem sido sim Nele. 

  O Senhor cumpre todo proposito de bondade e toda a obra de fé, porque Ele é fiel e Ele diz, faça 

e eu estou contigo. Ele te usa e ai vamos juntos. É como remar com só dois remos. Se tu remas 

com um só remo aplicas força para um só lado; se remas com o outro remo, remas para o outro 

lado. Um remo é Deus e o outro remo é tu. Tu Nele e Ele em ti. Ele quer porem tu tens que querer. 

Vês? E quando tú estás querendo exercitar tua vontade em confiança e fé, como distingues essa 

confiança, essa fé e essa aprovação? Com teu espirito. É teu espirito o órgão que capta a aprovação 

de Deus, a vida e a paz. 

  Era o espirito que dava a Paulo essa confiança. Vou ir a Coríntios, depois volto a Macedônia, 

depois volto outra vez por Coríntios e depois vou para Judeia. Então o fez e Deus prosperou em 

sua viagem, o utilizou. Esse propor de Paulo foi porque o fez em estreita comunhão com Deus, 

captando em seu espirito essa aprovação, inclusive a inspiração que experimenta. 

   Por outro lado, em outra ocasião ia se meter em Bitínia e ai sim o Senhor lhe disse, nao, nao, nao, 

Paulo, eu te quero é na Macedonia. Porem primeiro nao lhe disse aos de Macedonia, senão que 

ele teve que passar por um processo para concluir no final que o assunto era em Macedonia; tudo 

nao ocorreu de imediato. Ele teve que entender a proibição de Deus. 

   Entao a intentar por outro lado, e se foi por Micia e tao pouco era por ali. A proibição era também 

por Micia; e Paulo teve que dobrar os joelhos e esperar até que ouviu a Palavra de Deus clara. Vá 

a Macedonia e ajuda-os, e os outros irmãos entenderam que Deus os chamava a todos, e fizeram 

Sua vontade, seu acordo; ainda que nao todos tiveram a visão, mas somente Paulo, se puseram 

de acordo e fizeram o que tinha que fazer e Deus os usou tremendamente. Continuamos lendo no 

verso 20, assim: “...porque todas as promessas de Deus são Nele o Sim, e Nele, amem, por meio 

de nós, ´para a gloria de Deus”.  Aleluia. Ou seja que Deus tem feito promessas e Deus tem se 

comprometido com essas promessas. Ele quer que tu, contando com Ele, atues em fé; e Ele diz 

sim, todas essas promessas são Nele, sim; diz Sim, com , til. Nele, com Cristo, são  

Sím, com Cristo são Amem. Ou seja que o Senhor te diz sim; o Senhor diz amem; porque as vezes 

pensamos que a relação com Deus é muito  infantil, como tipo fantoche, como tipo médium; nao. 

Ele diz, olhem, já não os vou chamar servos, porque o servo nao sabe o que faz seu Senhor; porem 

os tenho chamado amigos, porque todas as coisas que ouvi de meu Pai os ei dado a conhecer. 

  Ou seja, vocês já sabem  como é meu Pai; já sabem o que o meu Pai gosta. Já sabem o que tem 

proposto o meu Pai. Agora meu Pai quer contar com vocês. Querem vocês também contar com 
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meu Pai? Nos ponhamos de acordo e fazemos um pacto ou aliança? Entao já te conheço; já sei o 

que queres, estou perto de ti, estou em estreita comunhão contigo. Se o fazes em fé e Ele cumpre 

todo proposito; ou si nao o amas, ficas ai sem tomar decisões, em vacilações, em ocasiões, e o 

diabo vai te distrair com diabinhos, manda um duendezinho que te molesta, si, nao, nao sim, sim, 

nao, nao sim, e e te deixa ai enredado. 

  Enfatizamos a passagem da Palavra de Deus, quando diz: “ Todas as promessas de Deus são 

nele , Sim, e o, amem, por meio de nós, para a gloria de Deus”. Esse por meio quer dizer que Deus 

nos quer como instrumentos; porem esse instrumento nao é só o corpo; es tu completo. Espirito 

para captar  sua inspiração, sua aprovação, sua aliança. Sua proibição no caso de que nao esteja 

de acordo; tua vontade Ele quer, teus pensamentos, tuas decisões porem Nele renovadas por meio 

nós para a gloria Dele. Porque pode chegar o momento em que alguém nao sabe se foi esse alguém 

ou foi Deus, pois foi Deus e foi esse alguém. Tudo o de Deus é assim. 

  Ele quer trabalhar de acordo com o homem. Temos o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o 

Verbo de Deus feito carne. É Deus e é homem e ´homem e é Deus. A Biblia é ispirada por Deus 

porem foi escrita por homens. Tu encontras até o estilo de Pedro distinto de Paulo. Paulo distinto 

ao de Amós; o de Amos distinto ao de Filipe; o de Filipe distinto ao de Moises; e é Moises, e é Paulo, 

e é Pedro porem é o mesmo Deus. Tu ves qye há profecias através de um irmão ou de outro irmão 

qaue são diferentes. Um irmão usa certa linguagem, outro irmão usa outra linguagem e se diferem 

porque são pessoas distintas porem nao são anuladas, porque Deus conta com o pano de fundo 

cultural da mesma pessoa. Porem a pessoas põe sua fé em /deus; profetiza conforme a medida da 

fé. Façaó, nao temas, poremm conheça os enganos; conheça e caminhe e nao tenha medo, nao. 

Tenha confiança, Deus nao nos pois em um mundo estranho. Ele nos pos em nosso mundo disposto 

para nós. 

  Estamos na terra que fez para nós; estamos tendo as experiências que Ele preparou para nós. 

Assim que vamos com confiança, com tranquilidade e atuamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

(Esta bibliografia não significa necessariamente acordo em tudo com os autores citados). 

 

 

Gino Iafrancesco V., Edificaçao. 

---------------------      , a Casa e o Sacerdocio. 

Witness Lee, O Conhecimento de Vida. 

----------------- A Economia de Deus. 

----------------- A Experiencia de Vida. 

----------------- Nosso espirito humano. 

Watchman Nee, O homem espiritual. 

-------------------      O poder latente da alma. 

-------------------       A liberação do espirito. 

--------------------       A salvação da alma. 

--------------------        Realidade espiritual ou obsessão? 

-------------------        Sente-se, ande e sedes firmes. 

Ruth Paxon, Vida nos lugares mais altos. 

Jessie Pen-Lewis, espirito e alma. 

-----------------------(com Evan Roberts), Guerra contra os santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 
 

NOTA 
 

 

A tematica da serie do presente volume: “ Frente a queda”, de Gino Iafrancesco V., continua com a 

serie do volume: Provisoes da Cruz”; o qual, por sua vez continua com: “Provisoes da Ressurreiçao 

e a Ascençao”, por esse mesmo autor. 
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