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INTRODUÇÃO  

“Que grandes coisas existem na ideia de Deus que não estão em seu próprio poder?”  

Gregório de Nazianzo 

 

As bases do texto que você tem em mãos (ou na tela de seu tablet, computador 

ou smartphone) foram lançadas em 2016, a partir de um artigo que escrevi 

durante o seminário e pouco depois o adaptei como um material de apoio ao 

discipulado na igreja local. Naquele mesmo ano, pós-verdade foi eleita a palavra 

do ano pelo Dicionário Oxford.1 De acordo com o próprio dicionário 

britânico, o verbete significa: “relativo a, ou que denota circunstâncias nas quais 

fatos objetivos são menos influenciadores na formação da opinião pública do 

que apelos à emoção ou à crença pessoal”. 

																																																								
1https://g1.globo.com/educacao/noticia/pos-verdade-e-eleita-a-palavra-do-ano-pelo-dicionario-oxford.ghtml 
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No Brasil, a pós-verdade em sua configuração midiática, se multiplicou na 

expressão que também importamos, só que não a traduzimos: fake news; 

especialmente em meio à pandemia do coronavírus (Covid-19), que colocou boa 

parte do planeta em quarentena em plena Quaresma. O mundo deu uma pausa 

e narrativas confusas influenciam a opinião pública. Ainda é cedo para 

mensurar os efeitos do vírus na civilização, mas uma coisa é certa: a incerteza 

em relação ao que nos aguarda “do lado de fora” da quarentena. É nesse 

momento singular na história da humanidade que precisamos reafirmar o que 

cremos.   

VENCENDO O MUNDO: fé bíblica na era da pós-verdade é um livro 

estruturado a partir do Credo Niceno, um dos credos mais amplamente 

reconhecidos e um dos mais antigos da história cristã. Ele foi elaborado no 

Concílio de  Nicéia  em 325 d.C.,  ganhou a forma que  conhecemos em 381  

d.C. (quando foi denominado Credo Niceno-constantinopolitano) e foi 

revisitado no Concílio de Calcedônia em 451 d.C. Credos resumem quem 

somos, eles nos ensinam o que é importante e nos ajudam a evitar erros, 

fazendo nossos olhos se voltarem para as Escrituras como o gabarito para uma 

formação espiritual sólida. Esse livro não é uma exposição exaustiva do Credo 

Niceno; antes, é mais uma ferramenta que parte de sua rica formulação para 

fomentar a fé bíblica que eleva nossos olhos ao Deus Trino e renova nossa 

aliança como membros de sua Igreja. Não é um exagero alarmista dizer que os 

dias são maus, porém podemos confiar nas palavras do nosso Senhor: Neste 

mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo. 

João Costa    |   Semana Santa, 2020. 
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CREDO NICENO 

 

Creio em um Deus, Pai Todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as 

coisas visíveis e invisíveis. 

E em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de 

todos os séculos,  

Deus de Deus, Luz da Luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, 

de uma só substância com o Pai;  

pelo qual todas as coisas foram feitas.  

O qual por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo 

Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem. 

E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado; e 

no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras; e subiu ao céu e assentou-se à 

direita do Pai. 

E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá 

fim.  

E no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o 

Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas.  

Creio na Santa Igreja de Cristo, reconheço um só batismo para remissão dos 

pecados; e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém. 
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CAPÍTULO 1 

O DEUS TRINO EM UM  

MUNDO FRAGMENTADO 

Creio em um Deus, Pai... Filho... e no Espírito Santo. 

 

Vivemos em uma sociedade cada vez mais fragmentada. Em nossa cultura, os 

amigos  são adicionados aleatoriamente em uma rede social e podemos passar 

anos sem saber o nome dos nossos vizinhos. Não é apenas a sociedade que está 

fragmentada, mas a própria verdade. A pós-modernidade considera as 

reivindicações da verdade como peças de poder. Não apenas decido o que é 

verdade, mas também determino o que é verdade. A verdade é agora uma 

questão de escolha individual. Tal escolha pode levar até à pós-verdade. 

Ficamos sem uma base compartilhada para a vida comunitária ou coesão social. 

A sociedade falha em integrar um e muitos, o individual e o comunitário. Às 

vezes nós universalizamos. Um domina sobre muitos. Vemos isso no 

totalitarismo, onde o estado restringe as liberdades pessoais e restringe a 

expressão individual. Também o vemos em imperialismos mais sutis. Vemos na 

McDonaldização do mundo — a disseminação de uma cultura global 

homogênea que destrói ou coopta as culturas locais. Somos manipulados pela 

publicidade e pela pressão social em conformidade com o sonho do 

consumismo — um sonho falso. 
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Às vezes nós particularizamos. No Ocidente, nos tornamos uma sociedade de 

indivíduos. Liberdade e escolha pessoal são tudo. Um discurso político que 

ganhou muito espaço diz respeito aos direitos individuais do consumidor. Não 

queremos assumir responsabilidade pelos outros. Em última análise, cada 

indivíduo é responsável apenas por si mesmo. Mas quando os outros também 

respondem apenas por si mesmos, o resultado é fragmentação e isolamento. 

 

A estrutura trinitária da fé cristã 

o Reflita 

Como você reage à doutrina da Trindade? Como você reagiria se uma pergunta 

sobre a Trindade fosse feita por um incrédulo? Como você reagiria se lhe 

pedissem para fazer uma palestra ou estudo da Bíblia sobre a Trindade? 

Nos últimos anos, a doutrina da Trindade (expressão usada teologicamente pela 

primeira vez pelo pai da igreja Tertuliano [155-220 a.C.]) vem ganhando mais 

destaque, sobretudo, com o despertamento de um interesse pelo estudo 

teológico por uma nova geração de cristãos. De forma geral, para muitos trata-

se de uma doutrina muito complexa e, por isso, é esquecida ou abordada de 

forma equivocada em tantas igrejas. Na realidade, porém, a Trindade é tudo 

menos irrelevante. 

o Exercício 

1. Leia Efésios 1.3-14. Você consegue discernir a estrutura trinitária nesta 

passagem? Procure a frase "para o louvor da sua graça gloriosa". Deixe essa frase 

dividir a passagem. Qual é o papel do Pai, Filho e Espírito na salvação? 
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2. Qual é a estrutura trinitária da:  

• encarnação 

• revelação divina 

• oração 

• igreja 

Por exemplo, aqui está a estrutura trinitária da criação: O Pai cria o mundo 

por meio de seu Filho, a Palavra (que vem no sopro ou Espírito de Deus), 

soprando seu Espírito na humanidade (Gn 1.1-4; 2.7 ; Sl 33.6; Jo 1.1-3). 

 

Existe uma estrutura trinitária em todas as partes da verdade e vida cristã. A 

Trindade não é um truque matemático, nem uma tentativa improvável de fazer 

1 + 1 + 1 = 1. Paulo diz: "por meio de [Cristo], ambos temos acesso ao Pai por 

um Espírito" (Ef 2.18). Em todo lugar que olhamos, encontramos essa 

estrutura trinitária para a verdade e o viver cristão. “Vivemos, nos movemos e 

existimos”, diz Robert Letham, “em uma atmosfera generalizada trinitária”.2 O 

Filho trabalha para nós e o Espírito trabalha em nós para cumprir a vontade do 

Pai. Calvino disse: “Ao Pai é atribuído o começo da ação, a fonte e origem de 

todas as coisas; ao Filho, sabedoria, conselho e disposição em ação, enquanto a 

energia e eficácia da ação são atribuídas ao Espírito.”3 A doutrina da Trindade é 

central para, dentre outras coisas, como conhecemos a Deus, como podemos ser 

resgatados do pecado, como entendemos a vida e a missão da igreja, e até o que 

																																																								
2 Robert Letham, ‘The Trinity — Yesterday, Today and the Future’, Themelios  28:1 (Autumn 2002), 32. 
3 João Calvino, Institutes , 1.13.18. 
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significa ser humano. Thomas Torrance diz sobre a Trindade que ela é “o 

âmago mais profundo da fé cristã, o dogma central da teologia clássica e a 

gramática fundamental do nosso conhecimento de Deus”4 

 

o Exercício 

Leia João 17.20-26.  

• O que esta passagem diz sobre a Trindade?  

• O que esta passagem diz sobre a igreja de Deus?  

• O que esta passagem diz sobre a missão de Deus? 

 

1. Deus é uma comunidade divina 

Em João 17, temos um vislumbre de Deus como ele é em si mesmo. Três vezes 

Jesus fala do amor do Pai por ele (v. 23, 24, 26). Jesus ora por aqueles que 

confiam em seu nome “vejam a minha glória, a glória que me deste porque me 

amaste antes da criação do mundo” (v. 24). Desde toda a eternidade a Trindade 

existe em amor. O Pai amou o Filho antes do tempo começar. Deus sempre 

existiu não como um indivíduo solitário, mas como uma comunidade divina. 

Deus é pessoa em relacionamento. 

Deus não é apenas amável; ele é amor (1Jo 4.8,16). O amor é sua identidade: é 

isso que define seu caráter. No século 12, o monge escocês Ricardo de São Vitor 

																																																								
4 Thomas, F. Torrance, 1994. Trinitarian Perspectives: Toward Doctrinal Agreement. Edimburgo: T & T Clark, 
11. 
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viu a Trindade como uma comunidade de pessoas interrelacionadas, unidas em 

amor. O amor deve ter um objetivo, ele afirmou. Se Deus é amor e sempre foi 

amor, então ele deve sempre ter 'outro' sobre o qual dirigir seu amor. Além 

disso, argumentou Ricardo, o amor deve ter um terceiro, caso contrário, é auto-

indulgente. O verdadeiro amor é desejar que o amado seja amado por outro. 

Assim, o Pai e o Filho desejam compartilhar seu amor com outro — o Espírito 

Santo.5 Ricardo foi além, vendo a Trindade como um modelo para a sociedade 

humana. 

Contudo, a Trindade é mais do que uma comunidade de amor. É mais do que 

uma família unida. É uma comunidade do ser. As pessoas da Trindade 

compartilham um ser ou uma natureza. Em João 17.21, Jesus ora para que 

aqueles que creem nele sejam um "Pai, como tu estás em mim e eu em ti". 

Novamente no versículo 23, ele fala de "tu em mim". Dirigindo-se ao Pai, ele 

ora para que seus discípulos sejam um "assim como nós somos um" (v. 22). Pai, 

Filho e Espírito habitam mutuamente. Os teólogos chamam isso de pericorese. É 

um termo grego e a ideia foi desenvolvida pela tradição oriental da igreja, 

especialmente pelos pais capadócios: Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e 

Gregório de Nissa. A pessoa da Trindade compartilha o mesmo espaço: Pai, 

Filho e Espírito habitam um no outro. Eles compartilham uma vida ou uma 

substância divina. Significa que as ações de um são as ações de todos. O Pai está 

no Filho. O Filho está no Pai. Significa que ver um membro da Trindade é ver 

todos os três. Ver o Filho é ver o Pai (Jo 14.9). "Eu e o Pai somos um", diz 

Jesus (Jo 10.30). As três pessoas de Deus compartilham uma essência divina; 

eles habitam um ser divino. Deus em si mesmo, Deus na eternidade, o Deus de 
																																																								
5 Para um desenvolvimento moderno dessa idéia ver David Coffey, Deus Trinitas: The Doctrine of the Triune 
God (OUP, 1999). 
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toda a eternidade é uma comunidade de amor e habitação mútua. Por isso a 

importância de recorrermos a um documento tal qual o Credo Niceno como 

um bom referencial para a reflexão teológica. Justin Holcomb diz: “A teologia 

trinitária deve ser considerada ortodoxa, mas como as perguntas sobre o 

relacionamento entre Jesus e Deus, o Pai, são inevitáveis, elas precisam ser bem 

respondidas. O Credo Niceno reúne o que as Escrituras dizem sobre esse 

relacionamento reconhecendo seu mistério.”6 

Embora o vocabulário da Trindade surja mais tarde na história, todos os 

ingredientes do trinitarianismo existem no Novo Testamento. Podemos resumir 

os dados bíblicos da seguinte maneira: 

• existe um Deus 

• o Pai, o Filho e o Espírito são Deus 

• o Pai, o Filho e o Espírito são diferenciados porque o Pai não é o Filho ou o 

Espírito, nem o Filho é o Espírito. 

 

Veja 1Coríntios 8.6. “Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são 

todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio 

de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos.” 

(1Co 8.6, NAA). Trata-se claramente de uma reformulação de Deuteronômio 

6.4: "Ouve, Israel: o SENHOR nosso Deus, o SENHOR é um." Isso é 

chamado de Shema. É a afirmação central do monoteísmo do Antigo 

Testamento. Afirma a singularidade, a unicidade e a identidade de Deus sobre 

																																																								
6 Justin Holcomb, Know the Creeds and Councils (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2014)38. 
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Israel no êxodo. Paulo repete essa afirmação de crença monoteísta. No versículo 

4 do mesmo capítulo, Paulo já disse: "só existe um Deus". Contudo, 

entrelaçado na reformulação do Shema por Paulo está Jesus Cristo. 

O SENHOR nosso Deus, o SENHOR, é um (Dt 6.4)  

um só Deus, o Pai, um só Senhor, Jesus Cristo (1Co 8.6) 

Paulo está falando aqui sobre comer carne anteriormente oferecida aos ídolos. 

Ele diz que isso é aceitável porque ídolos não são nada. Seu argumento depende 

de uma afirmação do monoteísmo judaico clássico. Todavia, é nesse ponto que 

Paulo entrelaça Jesus Cristo. Existe um Deus, e Jesus Cristo é o Deus único. 

Como Gordon Fee comenta, 

Embora aqui Paulo não chame Cristo de Deus, a fórmula está construída 

de uma forma tal que somente os mais obstinados negariam suas 

implicações trinitárias. No exato momento em que ele pode afirmar que 

há um só Deus, igualmente afirma que a designação “Senhor”— que no 

AT grego foi usada para substituir o Tetragrama (YHWH) e, dessa 

maneira, pertence singularmente ao único Deus — é a designação correta 

do Filho divino.7 

Jesus não é um segundo deus. Ele é o único Deus com o Pai. A divindade de 

Jesus não compromete nem mesmo a singularidade de Deus. O Pai é Deus e 

Jesus é Deus e o Espírito é Deus, mas Deus ainda é um (veja também Mt 23.9; 

Mc 10.18; 12.29; Jo 5.44; 17.3; Rm 3.30; 16.27; 1Co 8.4, 6; Gl 3.20; Ef 4.6; 

1Tm 1.17; 2.5; Tg 2.19; 4.12; Jd 25). 

																																																								
7 Gordon D. Fee, Comentário Exegético 1Coríntios (São Paulo, SP: Vida Nova), 470.   
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João Calvino resume os dados bíblicos com admirável brevidade quando diz: 

“Pai, Filho e Espírito são um Deus, mas o Filho não é o Pai, nem o Espírito, o 

Filho.”8 Ele diz que deseja que o assunto seja resumido assim, mas falsos 

entendimentos que povoam o imaginário cristão exigem que avancemos. A 

fórmula tradicional é que Deus é três pessoas com uma natureza ou substância 

divina. 

 

2. Compartilhamos da comunidade divina 

 

o Reflita  

O que significa ser uma pessoa? Como definimos essa palavra? 

 

Somos feitos à imagem do Deus trino 

Somos feitos à imagem da comunidade divina. " E Deus disse: — Façamos o 

ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança...' Assim Deus criou 

o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 

criou” (Gn 1.26-27). Observe que Deus é um e muitos. "Deus criou o homem 

à sua própria imagem" — a unidade de Deus. "Façamos o homem à nossa 

imagem" — a pluralidade de Deus. Note também que somos feitos à imagem 

do Deus trino. Somos feitos à imagem do Deus que é um em três. Somos feitos 

																																																								
8 João Calvino, Institutes , 1.13.18. 
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para pluralidade e unidade. “À imagem de Deus ele o criou” — essa é a nossa 

unidade. “Homem e mulher os criou” — essa é a nossa pluralidade. 

Na Trindade, um e muitos estão perfeitamente integrados. Unidade e 

diversidade são perfeitamente realizadas. A unidade de Deus não compromete a 

diversidade das pessoas. A diversidade das pessoas não compromete a unidade 

de Deus. A unicidade de Deus não é devedora da pluralidade de Deus. A 

pluralidade de Deus não é devedora da unicidade de Deus. 

É assim que deve ser com a sociedade humana. A humanidade é modelada na 

comunidade trina. O único e os muitos devem ser integrados. A identidade 

comunitária não deve comprometer a identidade individual. A identidade 

individual não deve comprometer a identidade comunitária. Os direitos 

coletivos não devem entrar em conflito com os direitos individuais. 

No entanto, não é assim que acontece. Na queda, Adão, Eva e a serpente 

formam um grupo de três, mas eles são um grupo em conflito, passando a culpa 

um para o outro. A comunidade está quebrada. Em Gênesis 4, Caim mata Abel. 

A sociedade humana se torna fraturada e fragmentada. Desde então, como 

dissemos no início, deixamos de integrar um e muitos, o comunitário e o 

individual. 

Relacionamento 

A chave para integrar um e muitos é encontrada em uma compreensão trinitária 

da personalidade. Como a humanidade é feita à imagem da Trindade, nos 

tornamos verdadeiramente humanos quanto mais imaginamos a Trindade. O 

caráter da pessoa na Trindade não é definido em oposição aos outros, mas 

através do relacionamento com os outros. “As pessoas não simplesmente se 



	 15	

relacionam, mas são constituídas uma pela outra nas relações.”9 O Pai é o Pai, 

porque ele tem um Filho, e assim por diante. O Pai, o Filho e o Espírito não 

são pessoas porque operam independentemente um do outro. Eles são pessoas 

em seus relacionamentos um com o outro. De fato, como vimos, sua 

personalidade é realizada em um relacionamento 'pericorético', onde há 

interdependência completa. Deus é uma pessoa em relacionamento. 

A personalidade humana não pode ser idêntica à personalidade divina. No 

entanto, uma vez que somos criados à imagem da Trindade, a personalidade 

humana deve ser realizada por meio de relacionamentos — assim como a 

personalidade divina. A doutrina da Trindade nos mostra que os 

relacionamentos são essenciais para a personalidade. No entendimento bíblico 

da personalidade, o conceito de 'pessoa' é exatamente como o conceito de 'mãe' 

ou 'filho'. Não tem significado à parte dos relacionamentos com outras pessoas. 

Você não pode ser uma mãe sem filhos, um filho sem pais ou uma pessoa 'sem 

parentesco'. O que define uma mãe é o fato de ela ter filhos. O que define uma 

pessoa é o fato de ela ter um relacionamento com outras pessoas.  

Este é o oposto do individualismo. Individualismo define individualidade como 

diferença. Quando nos perguntam quem somos, geralmente respondemos em 

termos da nossa diferença em relação às outras pessoas. Se alguém mudar de 

visual para ficar diferente, as pessoas poderiam dizer que ele estava 'expressando 

sua individualidade'. A identidade é definida pela diferença. Esse 

individualismo tem suas raízes no foco de Agostinho na mente humana, como 

aquela que melhor reflete a imagem de Deus dentro de nós. Um século depois 

de Agostinho, o filósofo Boécio formulou a definição de uma pessoa como 
																																																								
9  Colin Gunton, The One, The Three and the Many  (CUP, 1993), 214. 
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"uma substância individual de natureza racional". Isso se concretizou na famosa 

declaração de René Descartes: "penso, logo existo". Assim, uma pessoa é um 

indivíduo solitário e racional. 

Ao contrário, a verdadeira identidade é encontrada nos relacionamentos. 

Encontramos nossa identidade em nossas famílias, em nossas igrejas  e, acima de 

tudo, como filhos de Deus. Isso não significa que perdemos a individualidade. 

A matriz de relacionamentos das quais fazemos parte é única para cada um de 

nós. O papel que desempenhamos nesses relacionamentos define o que nos 

distingue. Nós nos encontramos sendo relacionados aos outros, não nos 

distanciando deles. Nos encontramos dando e recebendo. Não somos o sujeito 

ativo do individualismo e tampouco o objeto passivo do coletivismo.  

Isso significa que, quando agimos de maneira a diminuir esses relacionamentos, 

nos desumanizamos. 

 

o Reflita 

Você costuma pensar em si prioritariamente como indivíduo ou em relação a 

outras pessoas? 

Como nossos relacionamentos transmitem as boas novas para os incrédulos que 

vivem ao nosso redor? 
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Somos refeitos à imagem do Deus trino 

Através de nossa participação em Cristo, participamos da comunidade divina. 

Quando lemos João 17.20-26 não fica claro se Jesus está falando sobre os 

relacionamentos dentro da Trindade ou entre a Trindade e os crentes. Isso 

ocorre porque nossa participação em Cristo significa participação na Trindade. 

Nós compartilhamos a vida trinitária. 

Deus não é apenas Deus em si mesmo (o que os teólogos chamam de Trindade 

imanente). Ele também é Deus por nós (o que os teólogos chamam de Trindade 

econômica). Ele não permaneceu em si mesmo. Ele criou um mundo. Ele amou 

o mundo. Ele continua amando seu mundo, mesmo depois que ele o rejeitou. E 

agora ele veio para redimir seu mundo na pessoa de seu Filho e por meio do 

envio de seu Espírito. Três vezes nesta passagem, Jesus fala que ele foi enviado 

pelo Pai (ver também Jo 17.8,18): 

para que o mundo creia que tu me enviaste. (v.21) 

para que o mundo conheça que tu me enviaste... (v.23) 

estes reconheceram que tu me enviaste. (v.25) 

Experimentamos a Trindade por meio do envio do Filho e do envio do 

Espírito. Participamos da Trindade ao receber a vida eterna do Pai em nome de 

Jesus por meio do Espírito. 

Portanto, a Trindade deve ser nosso padrão — devemos ser assim, integrando 

um e muitos. Mas é mais do que um padrão. É a nossa vida. Participamos da 

comunidade trinitária por meio do Espírito Santo. 
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Os evangélicos costumam falar e agir como se houvesse três deuses (triteísmo 

funcional). Dizemos que cremos em um Deus, mas toda a nossa fala é sobre as 

três pessoas e apenas raramente sobre o único ser. Talvez seja porque o modo 

como nos concebemos reflete o individualismo de nossa época. Nós nos 

concebemos primariamente como muitos indivíduos e projetamos isso de volta 

a Deus, tornando-o à nossa imagem: ele é o Deus que é muitos à custa de sua 

unidade. Do mesmo modo, nossas igrejas funcionam como grupos de 

indivíduos e não como uma comunidade interdependente. Estamos muito 

longe da linguagem de Paulo de pertencer um ao outro (Rm 12.5). Em 

Filipenses 2.2, Paulo fala  "tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo 

amor e sendo unidos de alma e mente". Poderia ser uma descrição da Trindade, 

mas na verdade é uma descrição da comunidade cristã. 

3. Testemunhamos à comunidade divina 

Como o mundo vê a comunidade cristã, ele crê na comunidade divina. A 

unidade do povo de Deus tem consequências missionárias. Jesus ora: 

... a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, 

também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste (Jo 

17.21) ... para que sejam um, como nós o somos; eu neles, e tu em mim, a fim 

de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me 

enviaste e os amaste, como também amaste a mim. (Jo 17.22-23) 

É por meio da unidade da comunidade cristã — uma unidade que reflete a 

unidade de Deus — que o mundo saberá que Jesus foi enviado pelo Pai. Essa 

unidade não é institucional. Ela pode ser observada e experimentada. É uma 

unidade relacional que reflete e participa dos relacionamentos dentro da 
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Trindade. A apologética derradeira para a Trindade não é um argumento bem 

elaborado, uma analogia inteligente ou uma explicação filosófica. É a vida 

comum da comunidade cristã. 

Ao longo dos séculos, os cristãos sempre tentaram criar uma imagem para 

explicar a Trindade. Agostinho falou de uma mente que consiste em entidades 

distintas, mas inter-relacionadas, de memória, compreensão e amor (ou 

vontade). Algumas pessoas apontam para a água: é uma substância que pode ser 

gelo, líquido ou vapor. Outros se referem a uma pessoa que desempenha os 

diferentes papéis de filho, cônjuge e empregado. Ambas as analogias, no 

entanto, estão mais próximas do modalismo (que o Deus único se expressa de 

maneiras ou modos diferentes em momentos diferentes) do que o 

trinitarianismo ortodoxo. De fato, algumas pessoas veem evidências da 

Trindade em praticamente todos os lugares em que veem três de qualquer coisa 

(um trevo de três folhas e assim por diante). Nenhuma dessas analogias é 

satisfatória. Todas ficam aquém de uma descrição verdadeira da Trindade. Elas 

podem ajudar até certo ponto, mas no final todas elas nos desviam. 

No segundo mandamento, Deus proíbe os israelitas de criarem uma imagem 

dele. Quando Deus é revelado no monte Horebe, o povo de Israel “ouviu o som 

das palavras, ouviu a voz, mas não viu aparência nenhuma” (Dt 4.12). Os 

israelitas não devem formar nenhuma representação de Deus, continua Moisés, 

porque Deus não pode ser representado por coisas criadas. Não devemos fazer 

nenhuma imagem de Deus, pois o próprio Deus fez uma imagem de si mesmo 

no mundo — a humanidade. A imagem de Deus na humanidade foi 

prejudicada por nossa rebelião, mas agora o povo redimido de Deus é a sua 

imagem no mundo. É assim que o mundo saberá quem é Deus (ver Dt 4.5-8). 
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A comunidade cristã deve refletir a comunidade divina. Devemos amar e cuidar 

um do outro; compartilhar nossas alegrias e tristezas; compartilhar nossas vidas. 

Devemos estar envolvidos na vida um do outro. Devemos tomar decisões em 

consulta uns com os outros. Devemos renunciar qualquer projeto pessoal de 

poder humano. Weber Chagas afirma: “(Um) importante diferencial é que em 

Babel (Gn 11) as pessoas uniram-se a partir do projeto de poder de um único 

homem, enquanto em Pentecostes (At 2) a unidade foi gerada na piedade da 

comunidade. Aprendemos que Deus não nos quer envolvidos em projetos 

pessoais de poder, mesmo que tenha apelo religioso. Atos nos ensina que o 

projeto é divino e desenrola-se na comunidade.”10 

Jesus diz que quando o mundo vir nossa vida comunitária, saberá que ele foi 

enviado pelo Pai para salvar pecadores. O desafio é este: quando o mundo vê 

nossa vida comunitária, reconhece que nossa comunidade é uma obra de Deus? 

Ele a vê como um sinal da graça e salvação de Deus? Nossa comunidade reflete 

a comunidade trinitária? Pode-se dizer de sua igreja que ela reflete a 

comunidade divina: que seus membros pertencem um ao outro? 

 

o Exercício 

Como as pessoas veem sua igreja local? Eles diriam que ela reflete a comunidade 

da Trindade? Discuta com alguns amigos — alguns que estão na sua 

comunidade cristã e outros que não. 

																																																								
10 Weber Chagas, Os Dois Eixos da Fé Cristã (e-book em https://bit.ly/2yWLAfj), 26. 
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Discuta algumas maneiras concretas de mostrar amor uns aos outros em 

comunidade, de uma maneira que honre a Jesus e o torne atraente para os 

outros. 

 

Conclusão: a Trindade e a Cruz 

Em Filipenses 2, Paulo cita Isaías 45.21-23, uma das afirmações clássicas do 

monoteísmo no Antigo Testamento: 

Pois não há outro Deus, além de mim, Deus justo e Salvador não há 

além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins 

da terra; porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho 

jurado; da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará 

atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. (Is 

45.21-23) 

Paulo pega essa grande declaração monoteísta e a aplica a Cristo. Cristo 

receberá a lealdade de todo joelho e toda língua que são devidos ao Deus único. 

Voltaremos a isso nos capítulos 4 e 5, mas aqui vai um spoiler: em Filipenses, 

Paulo faz uma afirmação adicional. Ele afirma que esse culto é devido a Cristo 

porque "ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz!" 

(Fp 2.8). Deus na pessoa de Jesus Cristo é reconhecido como Deus, não porque 

ele fez coisas divinas em termos de noções humanas de Deus. Não é porque ele 

tenha agido com poder ou tenha se revelado em uma labareda de glória. Deus 

será reconhecido como Deus porque se humilhou e se submeteu à morte cruel e 

vergonhosa da crucificação. Somente a cruz revela a radical e graciosa liberdade 

de Deus. Somente Deus é tão livre que pode desconsiderar “ser igual a Deus” 
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(Fp 2.6) e se oferecer em amor por seu povo. Somente Deus é tão gracioso que 

escolhe livremente ser abandonado por Deus, a fim de se reconciliar com 

aqueles que o rejeitaram. Nada demonstra tanto a piedade de Deus quanto a 

piedade da cruz. 
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CAPÍTULO 2 

O DEUS SOBERANO EM UM 

MUNDO ANSIOSO 

Creio em um Deus… Todo-Poderoso… 

 

Vivemos em um mundo ansioso. Uma pesquisa realizada para a Mental Health 

Foundation descobriu que um em cada sete adultos reluta em ter filhos e um 

quatro está menos inclinado a planejar o futuro por causa de sua ansiedade em 

torno dos 'problemas mundiais' (terrorismo/violência, crise econômica, doenças 

e desastres naturais). 

Três exemplos reais (com nomes alterados): 

Renata sofre de ataques de pânico. Ela não pode viajar de metrô. Ela fica 

histérica na entrada. Ela teme um assalto. Passar pelos túneis escuros é demais 

para ela. 

Mauro se preocupa com o futuro. Ele é autônomo, então sua renda é incerta. 

Ele se preocupa com a esposa e o novo filho. Ele será capaz de prover para a 

família? Frequentemente isso fica em sua mente e às vezes ele não consegue 

dormir. Isso significa que ele costuma trabalhar à noite. 

Sandra tem um distúrbio alimentar. Ela é a mais velha de uma família de três 

filhos. Seu pai era um alcoólatra, causando estragos na família. Muitas vezes, 

Sandra manteve a família unida: ela tinha que ser uma segunda mãe de seus 
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irmãos. Então ela logo aprendeu a assumir o controle. Agora que a família está 

afastada do pai, ela ficou obcecada com comida, regulando cuidadosamente o 

que come o tempo todo. 

 

o Reflita 

Como é que a soberania de Deus é uma boa notícia para essas três pessoas? 

 

O que esses estudos mostram é que a ansiedade se correlaciona com a falta de 

senso de controle, mas a Bíblia nos permite levar essa análise adiante: a 

ansiedade se correlaciona com a falta de senso do controle soberano de Deus. 

Não podemos necessariamente subir a hierarquia em nosso local de trabalho ou 

ter maior controle sobre nossa vida profissional. A boa notícia é que nosso Pai 

celestial está no controle absoluto de nossas vidas. Não precisamos nos 

preocupar quando estamos presos no trânsito. Podemos meditar na bondade 

soberana de nosso Pai celestial. O plano dele para você é o melhor, mesmo que 

não seja o seu plano. Queremos estar no controle. Queremos governar nossas 

vidas; mas isso nunca vai acontecer: precisamos deixar Deus governar nossas 

vidas. 

Em outros tempos, a palavra "providência" comunicou com eficiência a ideia de 

que Deus nos amou, determinou o tempo até os mínimos detalhes e era ele 

próprio um agente histórico. Esse tempo passou e essa palavra enferrujou por 

meio de um uso indevido além da utilidade. 
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A crença na providência de Deus — a crença de que Deus governa 

amorosamente o tempo e a história — sofreu um ataque duplo nos últimos 

séculos. Os avanços da ciência nos séculos 18 e 19 levaram a uma crescente 

percepção de que causa e efeito naturais poderiam fornecer uma explicação 

suficiente do universo. As pessoas não olhavam mais para Deus como a mão por 

trás dos eventos. As ciências naturais explicaram os padrões do mundo físico, 

enquanto o surgimento das ciências sociais ofereceu uma maneira de explicar a 

história. O darwinismo levou isso a um outro nível, fornecendo não apenas 

uma explicação alternativa das origens humanas, mas também um propósito na 

história. 

Se a confiança na razão humana minou a providência nos séculos 18 e 19, foi a 

brutalidade humana no século 20 que levou ao segundo ataque à providência. 

Duas guerras mundiais, a destruição nuclear, o holocausto judaico, o 

stalinismo, uma miríade de guerras nacionais, regionais e genocidas e uma 

conscientização global da fome e da pobreza tornaram ainda mais difícil afirmar 

a mão de um Deus benevolente nos assuntos da humanidade. 

 

Um Deus Todo-Poderoso 

Leia Marcos 4.5-41. 

Jesus não apenas cessa a tempestade: ele acalma as ondas. Em uma tempestade, 

quando o vento diminui, as ondas continuam por um tempo, mas Jesus as 

interrompe imediatamente. Toda a energia nas ondas se dissipa em um instante. 

De acordo com  Salmos 89.8-13, somente Deus tem o poder de controlar o 

mar. Então, Marcos está nos dizendo que Jesus deve ter a autoridade do próprio 
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Deus. Ele ainda pode acalmar o mar com uma palavra porque ele fez o mar com 

uma palavra. Ou melhor, Jesus era a palavra com a qual Deus criou o mar (Jo 

1.1-3). 

Nosso Deus é tão grande que ele simplesmente fala e traz as coisas à existência. 

Deus criou o universo inteiro — os céus, a terra, o mar e tudo o que há neles. 

Sem ele nada foi feito. Átomos, prótons e nêutrons foram criados e arranjados 

por ele e modelados de acordo com sua vontade. A Terra faz parte do sistema 

solar do  nosso Sol. Mas “nosso” Sol é apenas uma estrela entre as 100 bilhões 

de estrelas que compõem nossa galáxia, a Via Láctea. Ela é tão vasta que a luz 

leva 100 mil anos para passar de um extremo ao outro. No entanto, a própria 

Via Láctea é apenas uma galáxia entre pelo menos 100 milhões de outras. 

Tudo isso foi feito por nosso Deus. De fato, Isaías nos diz que ele demarcou o 

céu com a largura de sua mão (Is 40.12). É uma metáfora espacial para um 

Deus que existe fora do espaço, mas nos dá uma noção da escala de Deus: o 

universo inteiro se encaixa em suas mãos.  

Tudo isso surgiu sob o seu comando. Ele simplesmente falou e aconteceu. Ele 

não passou anos projetando. Ele não comprou matérias-primas. Ele não 

produziu alguns protótipos e escolheu o que mais gostou. Ele não trabalhou 

nem suou para construir o universo. Ele simplesmente falou uma palavra e 

pronto. 

Nós vamos trabalhar; cuidamos de nossas famílias; oramos; nós 

testemunhamos; ficamos cansados e desanimados. Entretanto, faz uma 

diferença imensurável saber que somos filhos daquele que foi no princípio; 
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somos servos daquele que criou os céus e a terra e somos amados por quem 

falou e houve luz. 

Quando Jesus acalma a tempestade, é interessante que a resposta dos discípulos 

seja o medo. Em certo sentido, os discípulos tinham todos os motivos para 

temer. Eles eram pescadores experientes. Este era o mar deles — essas eram as 

águas que eles conheciam. Este não era um medo sem sentido ou uma fobia 

irracional. Eles realmente estavam com problemas. Se esses pescadores estavam 

com medo, as coisas estavam realmente terríveis. 

No entanto, veja o versículo 40: “[Jesus] perguntou aos seus discípulos: ‘Por 

que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?'” Jesus os repreende por 

terem medo. "Por que vocês estão com tanto medo?" A resposta é: porque eles 

não têm fé. A pergunta de Jesus: "Ainda não têm fé?" é retórica. Jesus está 

dizendo com efeito: "Você não deve ter medo porque deve ter fé em mim." Se 

você crê que Deus é grande, não temerá as circunstâncias da vida. 

 

o Exercício 

Leia Marcos 5. 

• Como vemos a autoridade de Jesus? 

• Que respostas costumamos dar a Jesus? 

• Qual deve ser a nossa resposta a Jesus? 
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Vemos mais da autoridade de Jesus no capítulo 5. Vimos sua completa 

autoridade sobre o mundo natural enquanto ele acalmava a tempestade. Agora 

vemos sua autoridade sobre o mundo espiritual, sobre as doenças e a morte. 

Na história do homem geraseno possuído por demônios, Marcos enfatiza o 

pleno poder de Jesus: 

• ninguém mais era forte o suficiente para subjugar o homem com um espírito 

maligno (versículo 4) 

• o que correntes e ferros não conseguiam deter, Jesus detinha com uma palavra 

(versículo 7) 

• Jesus não derrota um espírito, mas muitos (versículo 9) 

• o espírito deve implorar a Jesus e obter sua permissão (versículos 10, 13) 

 

O mesmo acontece com a cura da mulher: 

• ela sofre há doze anos (versículo 25) 

• muitos médicos e todo o seu dinheiro não trouxeram alívio (versículo 26) 

• passaram-se doze anos e ela está piorando (versículo 26) 

Então, em um instante, ela melhora completamente. Jesus nem é intencional 

em curá-la. De acordo com a lei, o toque deveria ter tornado Jesus impuro, 

mas, de fato, Jesus torna a mulher pura (Lv 15.25-26). 

O clímax dessa sequência de histórias mostra a autoridade de Jesus sobre a 

morte. "A criança não está morta, mas dorme", diz Jesus (versículo 39). Em 
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outras palavras, Jesus traz essa menina de volta da morte tão facilmente quanto 

podemos despertar alguém do sono. 

Assim como vimos no mar, vemos aqui novamente que Jesus é grande, que 

Deus é grande, que Deus está no controle. 

Contudo, também vemos, como vimos no mar, as mesmas alternativas de medo 

e fé. Veja o versículo 15: “Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem 

que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo; 

e ficaram com medo”. Antes, ninguém podia subjugar esse homem. Agora ele 

está vestido e em sã consciência — e as pessoas têm medo. Mais assustador do 

que um louco incontrolável é alguém com o poder que Jesus tem. Os discípulos 

também responderam à autoridade de Jesus com medo (4.41). Quando você 

não entende quem é Jesus, seu poder é aterrorizante. 

Veja os versículos 33-34: “Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, 

aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a 

verdade. Então ele lhe disse: “Filha, a sua fé a curou! Vá em paz e fique livre do 

seu sofrimento”. A mulher vem diante de Jesus, “tremendo de medo”. Jesus, 

porém, fala uma palavra de paz para ela. Por causa de sua fé, ela não precisa 

temer a Deus. 

Por fim, veja o versículo 36: "Não tenha medo; tão somente creia." Esta é a 

mensagem do capítulo: "Não tenha medo; tão somente creia." Esta é a 

mensagem reconfortante para quando temos medo. Podemos ter confiança de 

que Deus é grande. Além disso, Deus não é apenas grande, ele é maior do que 

todas as coisas que tememos. 
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o Exercício 

Leia Lucas 12.1-12. 

• O que Jesus diz sobre 'medo' e 'preocupação' nesta passagem? 

• Como nos comportamos quando tememos a rejeição de outras pessoas ou 

desejamos sua aprovação? 

• Qual é o remédio que Jesus dá nos versículos 4-5 para o medo de outras 

pessoas? 

• Como o temor de Deus nos ajuda a superar o medo de outras pessoas? Pense nas 

implicações disso para suas respostas à pergunta 2. 

 

Leia Lucas 12.13-34. 

• O que a soberania de Deus significa para seus filhos? 

• Jesus diz que o problema é "pouca fé". Como nos comportaremos se tivermos 

pouca fé no poder soberano de Deus? (Ver versículos 13, 19, 22, 30-31, 33-34.) 

 

O que acontece se você não crê que Deus é maior que as circunstâncias? Uma 

coisa que podemos fazer é tentar assumir o controle de maneira prejudicial. Se 

você está tentando manipular ou dominar sua família, seus amigos ou outros 

membros da igreja, pode ser porque você não confie no controle de Deus. Se 

você está se sentindo cansado e desgastado, pode ser que seu desejo por controle 

surja porque você não confia no controle de Deus. O governo de Deus não é 
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bom ou grande o suficiente para você, então você o descarta assumindo o 

controle. 

Outra coisa que fazemos é nos preocupar. Veja Lucas 12.22-31. Jesus nos 

lembra do cuidado paternal de Deus. Ele cuida dos pássaros; ele veste os lírios. 

Quanto mais ele não cuidará de seus filhos? É uma passagem de grande 

conforto. No entanto, também é um grande desafio, por isso ele persiste em 

dizer: não se preocupem. E Jesus expõe a verdadeira natureza da preocupação: 

“homens de pequena fé” (versículo 28). A preocupação é um sintoma de 

descrença e, portanto, a preocupação é um pecado. Não há rodeios nessa 

questão: preocupamo-nos porque não confiamos em Deus. 

Esta passagem também mostra como uma falha em confiar em Deus pode 

distorcer nossas prioridades. Se não confiarmos em Deus com as circunstâncias 

de nossa vida, correremos atrás de bens materiais, como todos os outros 

(versículo 30). Nossa segurança e nossa riqueza se tornarão nossa prioridade em 

vez do reino de Deus (versículo 31). 

Se você crê que Deus é grande — que ele é todo-poderoso, que é soberano, que 

está no controle, que é majestoso, então você não temerá. Ou melhor, você terá 

apenas um medo: o temor do SENHOR. O que mais você poderia temer? 

Quais rivais existem no poder de Deus? Quem pode superar Deus? Quem pode 

vencer Deus? Ele está no controle completo. 

Pense sobre isso. Qual é a pior coisa que pode acontecer conosco? Qual é o 

nosso derradeiro e maior inimigo? É a morte. Mas Jesus derrotou a morte (Mc 

5.41-42). Ele mesmo ressuscitou, “o primogênito entre muitos irmãos” (Rm 
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8.29). Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus — nem mesmo a 

morte (Rm 8.38-39). 

Essas histórias em Marcos 4-5 não nos ensinam que nunca enfrentaremos 

doenças ou morte. Em vez disso, elas nos ensinam que, diante da doença e da 

morte, não precisamos ter medo. Podemos ter fé em Jesus e em sua palavra. 

Deus é bom. Ele está no controle. Ele nos levará para casa, para a glória. Ele 

enxugará toda lágrima. A morte não é a última palavra: a última palavra é 

"cumi!" ("Levante-se"; Mc 5.41). 

Em Hebreus 11.34, diz que pela fé pessoas “escaparam do fio da espada”. 

Contudo, no versículo 37, diz que pela fé outras pessoas foram “mortas pela 

espada”. A fé que Deus é grande significa que cremos que ele pode nos libertar e 

que confiamos nele quando ele não nos livra. É o que dizemos sobre Sadraque, 

Mesaque e Abede-nego, quando são ameaçados de morte por não se curvarem a 

uma imagem: “Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem 

prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se 

ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem 

adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer” (Dn 3.17-18). Também 

podemos dizer: Cremos que Deus pode nos libertar das ondas que ameaçam 

nos dominar. Mesmo que ele não o faça, eu o servirei e confiarei nele. 

 

Deus é soberano 

No final de Efésios 1, Paulo diz que Cristo agora reina sobre todas as coisas 

"para a igreja". O versículo 22 lê literalmente: “e o designou como cabeça sobre 

todas as coisas para a  igreja”. Cristo é dado duas vezes à igreja: primeiro em sua 
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humilhação, e segundo em sua exaltação. Aquele que está no trono do céu é o 

Cordeiro que foi morto (Ap 5.6). A soberania de Deus é mais amorosa do que 

tirânica. Aquele que tem toda a autoridade é aquele que deu a vida por nós. 

Voltando a Efésios 1, vemos que Deus colocou o crucificado “acima” de tudo 

(versículo 21) e o designou “cabeça sobre todas as coisas” (versículo 22). Deus 

não apenas lhe deu autoridade para um propósito. Ele tem toda autoridade 

"para a igreja" — para nós! Ele recebeu poder para poder cuidar de nós, nos 

guiando e resgatando.  

Paulo não estabelece simplesmente o domínio e a autoridade de Cristo sobre o 

cosmos em paralelo à sua relação com a igreja, mas subordina o primeiro ao 

segundo. Todos os poderes dispostos contra nós — e Paulo se esforça no 

versículo 21 para enfatizar que são todos os poderes — estão sujeitos agora a 

Cristo. Isso significa que o pequeno grupo de cristãos em Éfeso não é apenas 

um culto novo e insignificante, mas participantes do reino celestial de Deus. 

Cristo é "cabeça sobre tudo", mas somente a igreja é "seu corpo" (versículos 22-

23). Cristo preenche “tudo em todos os sentidos” (ver também Sl 72.19; Is 6.3; 

Jr. 23.23-24), mas somente a igreja é sua “plenitude” (versículo 23). 

Viktor Frankl diz: “Com efeito, a existência humana aponta sempre para alem 

de si mesma, aponta sempre para um sentido.”11 Por isso precisamos afirmar a 

soberania de Deus, não como um mero escapismo, mas como o sentido que 

precisamos nesse mundo caído. 

																																																								
11 Viktor Frankl, O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido (São Paulo, SP: É Realizações), 87.  
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É isso que a soberania de Deus significa: significa Jesus, o Crucificado, reinando 

do céu dando sentido a todas as coisas, sejam elas boas ou más. O trilho que 

leva do medo à fé, portanto, é a oração confiada nesse Deus soberano.  

Quem sabe calcular a dimensão do poder de Deus? O homem é capaz de 

calcular o peso do mundo; sabe dizer o tamanho da Cidade Celestial; 

contar quantas estrelas há no céu, medir a velocidade da luz, sabe 

informar a hora exata do nascer e do pôr-do-sol — mas não sabe avaliar 

o poder da oração. A oração tem o tamanho de Deus, pois é ele quem 

nos dá a garantia dela.12 

																																																								
12 Leonard Ravenhill, Por que Tarda o Pleno Avivamento (Venda Nova, MG: Betânia), 115. 
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CAPÍTULO 3 

O DEUS CRIADOR EM UM 

MUNDO MATERIAL 

Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as 

coisas visíveis e invisíveis... pelo qual todas as coisas foram feitas. 

 

 

Os materialistas filosóficos acreditam que o mundo material é tudo o que existe 

— ou pelo menos o que é possível provar que existe — e que todos os eventos 

são o resultado da interação das coisas materiais. A religião é explicada em 

termos psicológicos ou sociológicos. Os materialistas filosóficos, entretanto, são 

escassos no chão da vida, com a maioria das pessoas ainda afirmando acreditar 

em Deus e acreditar que há mais do que o mundo que podemos ver. Todavia, 

nossa cultura funciona como se o mundo material fosse tudo que temos. Somos 

materialistas funcionais. Acreditamos que o que podemos ver e tocar é o que 

mais importa na vida. Você pode atrair as pessoas para uma conversa em que 

elas expressem crença em um mundo invisível. No entanto, a conversa normal 

delas está preocupada com o mundo visto. Vivemos pelo que podemos ver. De 

fato, muitos de nós dão um passo adiante e vivem pelo que podemos possuir — 

a 'filosofia' do consumismo. 
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o Reflita 

Pense em algumas pessoas que você conhece persuadidas pelas filosofias do 

materialismo ("O mundo físico é tudo o que existe. Somos um produto do 

acaso") ou do consumismo ("As posses me fazem feliz. Dinheiro não traz 

felicidade, mas consegue comprá-la”). Como a doutrina da criação é uma boa 

notícia para elas? 

 

1. Deus criou o mundo 

A Bíblia começa com essas palavras: "No princípio, Deus criou os céus e a 

terra" (Gn 1. 1). Sua primeira afirmação é que Deus fez todas as coisas. Sem ele 

nada foi feito, o que foi feito. Todo átomo, todo próton e nêutron, foram 

criados por ele e modelados de acordo com sua vontade. Isso significa que a 

primeira afirmação da Bíblia é uma declaração antimaterialista. Há algo mais do 

que este mundo material: seu Criador. Não podemos entender o universo, ou 

suas origens, a partir de evidências de dentro do universo, porque ele foi feito 

por alguém fora do mundo e fora do tempo. 

As palavras iniciais da Bíblia também afirmam que a criação tem um começo. 

"No princípio, Deus criou os céus e a terra." Não havia matéria eterna e 

preexistente. Então criação foi criação do nada — ex nihilo. Como o apóstolo 

Paulo escreveu: "[Abraão] é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus 

que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se 

existissem" (Rm 4.17). Como o escritor de Hebreus afirmou: "Pela fé 

entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que 

aquilo que se vê não foi feito do que é visível" (Hb 11.3). Os relatos em Gênesis 
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têm algumas características em comum com os relatos em outros textos 

religiosos no Antigo Oriente. Ambos veem a criação como um ato de superar as 

forças do caos. Criação é a imposição de ordem no caos. Às vezes, isso é 

representado como uma batalha com um monstro (Sl 74.13-15; Is 27.1). 

Contudo, no relato bíblico, a criação é mais do que a ordem do caos. É a 

criação do nada. A própria ausência de forma é criada. 

Ao lado da criação do espaço e da matéria, está a criação do tempo. Deus fez o 

tempo. A criação não estava apenas "no princípio". Ela foi o princípio; definiu 

o começo. Antes da criação, não havia tempo — apenas presente eterno. Não 

houve longa espera com Deus sentado até que ele decidiu criar um universo. 

Deus existe fora do tempo. É por isso que Pedro pode dizer: “Não se esqueçam 

disto, amados: para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um 

dia.” (2Pe 3.8). 

Não é apenas o mundo físico e material que foi criado no começo, mas o 

mundo espiritual também. O Credo Niceno diz: "Creio em um Deus, Pai 

Todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e 

invisíveis." Ele está ecoando as palavras das Escrituras: “pois nele foram criadas 

todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos sejam 

soberanias, poderes ou autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e para 

ele” (Cl 1.16). A Bíblia afirma que existe um mundo invisível de anjos e 

demônios. A cultura ocidental secular acha essas ideias próximas do absurdo, 

mas em outras partes do mundo elas ainda são comuns. 

O que está claro é que Gênesis 1 foi originalmente escrito como uma polêmica. 

Precisamos perceber que os leitores originais de Gênesis não o leram no vácuo. 
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Eles não chegaram à Bíblia sem conhecimento prévio e começaram em Gênesis 

1. Em certo sentido, eles começaram no Êxodo — não no sentido literário, mas 

no sentido de sua identidade. Os leitores originais se definiram como o povo 

que seu Deus, o Senhor, havia resgatado do Egito. Quando começaram a ler 

Gênesis, eles foram confrontados com uma alegação surpreendente: seu Deus, o 

Deus de Israel, é o Deus que fez todas as coisas. Eles não começaram com um 

Deus Criador e descobriram que ele havia escolhido um povo. Eles começaram 

com o Deus que os havia escolhido e depois descobriram que ele é o Deus que 

criou todas as coisas. 

Isso também significa que a própria criação é a base da esperança para a nossa 

salvação futura. A próxima redenção de Deus é frequentemente descrita na 

narrativa bíblica como uma "nova criação". Como dissemos, os relatos no 

Gênesis compartilham características comuns com outras relatos 

contemporâneos, mas são as diferenças que são mais impressionantes. O relato 

bíblico da criação afirma certas verdades em face das inverdades na cultura 

circundante — no passado e agora. Em outras palavras, verdades importantes 

fluem da afirmação de que Deus criou o mundo. 

 

o Refletir 

Quais são algumas implicações do fato de que Deus é o criador? 
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2. O Deus Criador é soberano 

No Antigo Testamento, o fato de que Deus é o criador é frequentemente 

associado à ideia de que Deus é soberano em todo o mundo: 

Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele 

vivem; pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e a firmou sobre as 

águas. (Sl 24.1-2) 

Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus; que moldou a 

terra e a fez, ele a estabeleceu... (Is 45.18) 

Quando a igreja primitiva estava acuada, ameaçada pelos líderes judeus em 

Jerusalém, eles começaram sua oração: “Ó Soberano, tu fizeste os céus, a terra, o 

mar e tudo o que neles há” (At 4.24). Nosso Deus é o Deus que criou todas as 

coisas e, portanto, ele é soberano sobre aqueles que perseguem o povo de Deus. 

O Deus de Israel e o Deus de Jesus é o Deus que criou o mundo e, portanto, ele 

é o único Deus verdadeiro. 

No mundo antigo, as pessoas frequentemente pensavam que o bem e o mal 

coexistiam, travados em uma luta eterna. Eles acreditavam que a batalha entre 

Deus e as forças do caos havia sido um conflito eterno, e que o mundo havia 

sido criado como um produto dessa luta. Essa noção é chamada de 'dualismo'. 

Essa ideia retornou alguns anos atrás a alguns círculos cristãos, com ênfase na 

oração de guerra e foco nos espíritos territoriais. As pessoas falam em liberar o 

poder de Deus através da oração de guerra.  

A Bíblia também afirma que há uma batalha cósmica, uma guerra espiritual. 

Entretanto, ela concebe isso de maneira muito diferente. Como o Credo afirma, 
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Deus é o criador de tudo o que é visível e invisível. Isso significa que nada 

coexistia ao lado de Deus. Tudo o que existe, além de Deus, foi criado por 

Deus "no princípio". Então ele não é um oponente igual em combate. Ele é 

soberano. Ele reina sobre todos. Até Satanás deve operar dentro da vontade 

geral de Deus, como testemunha o capítulo inicial de Jó. O reformador 

Martinho Lutero provoca: “até o diabo é o diabo de Deus”. 

Finalmente, isso significa que "do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o 

mundo e os que nele vivem" (Sl 24.1). Não é o caso de os seres humanos 

chegarem ao topo da escada evolutiva primeiro e, portanto, estar em posição de 

explorar o restante da criação. Nós não somos donos do mundo. A terra 

pertence a Deus e nós a governamos como seus mordomos. 

 

3. O Deus Criador é gracioso 

Observe que a criação é trinitária. O Credo Niceno afirma isso: 

Creio em um Deus, Pai Todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e de 

todas as coisas visíveis e invisíveis; e em um Senhor Jesus Cristo... pelo 

qual todas as coisas foram feitas... E no Espírito Santo, Senhor e 

Vivificador. 

O Pai é o Criador, mas ele criou todas as coisas por meio do Filho e todas as 

coisas recebem vida através do Espírito. Isso novamente reflete o testemunho 

das Escrituras. Paulo diz de Cristo: “pois nele foram criadas todas as coisas nos 

céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos sejam soberanias, poderes 

ou autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e para ele.” (Cl 1.16). 
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Todas as coisas foram criadas por meio do Filho. E Gênesis 2 descreve como o 

Espírito ou o fôlego de Deus soprou vida no primeiro homem: "o SENHOR 

Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da 

vida, e o homem se tornou um ser vivo" (Gn 2.7; ver também Gn 1.2; Jó 33.4; 

Sl 33.6). 

É esse relato trinitário da criação que protege o caráter gracioso das ações de 

Deus. 

1. Deus não depende de sua criação para sua existência 

Porque Deus criou o mundo do nada, ele não depende de sua criação. Ou seja, 

ele não depende de sua criação. A única coisa que não foi feita por Deus foi o 

próprio Deus. Ele não foi criado. Ele sempre foi, desde toda a eternidade. Ele 

não precisa de criação para existir, da maneira que precisamos de comida, luz e 

calor para existir. Algumas pessoas compararam a criação aos raios de luz que 

fluem do sol, de modo que a criação está relacionada organicamente a Deus. 

Contudo, a criação não é uma emanação de Deus à qual ele esteja 

necessariamente relacionado ou do qual depende. 

2. Deus não depende de sua criação para sua auto-realização 

Porque Deus é Trindade, ele não precisa de sua criação para sua auto-realização. 

Ele não precisa de criação da maneira que precisamos de trabalho, atividade e 

propósito. Para ser completo, Deus não precisa de criação da maneira que 

precisamos de amizade, amor e relacionamento. Ele é, como sempre foi e 

sempre será, pleno no relacionamento perfeito da Trindade: Pai, Filho e 

Espírito Santo em completa e amorosa unidade. 
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Isso significa que Deus é totalmente livre. Ele não pode ser obrigado a fazer algo 

por sua criação. Ele não é constrangido de maneira alguma, ninguém pode 

forçá-lo a fazer algo contra sua vontade. As únicas restrições a Deus são as de 

seu próprio caráter. Os únicos limites para sua liberdade são seu amor, justiça e 

santidade. Ele não é obrigado a intervir no mundo. Nós não temos direitos 

diante de Deus. Não podemos obrigá-lo a agir em nosso favor, assim como o 

barro não tem direitos perante o oleiro (Rm 9). Se Deus intervém, ele o faz 

simplesmente com base em seu próprio caráter amoroso e escolha graciosa. 

Podemos dar um passo adiante. Isso significa que Deus não precisava criar o 

mundo. O fato de ele ter criado o mundo não apenas estabelece que suas ações 

em relação ao mundo são graciosas, mas que a própria criação é um ato de 

graça. Deus não precisava do mundo para ser auto-realizado ou pleno. O 

mundo não preencheu uma lacuna em sua existência nem resolveu um 

problema. Ele não se sentia sozinho. Como o livro de Apocalipse coloca: “Tu, 

Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque 

criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas” (Ap 

4.11). Então a criação é um ato da graça de Deus. No ato criacional gracioso, 

vemos o que tratamos no capítulo anterior, a providência manifesta no governo 

amoroso de Deus sobre o tempo e o espaço. Com isso podemos responder com 

fé baseados no Catecismo de Heidelberg: 

“Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou, do nada, o 

céu, a terra e tudo o que neles há e ainda os sustenta e governa por seu 

eterno conselho e providência. Ele é também meu Deus e meu Pai, por 

causa de seu Filho Cristo. Nele confio de tal maneira, que não duvido 

que dará tudo o que for necessário para meu corpo e minha alma; e que 
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Ele transformará em bem todo mal que me enviar, nesta vida 

conturbada. Tudo isto Ele pode fazer como Deus todo-poderoso e quer 

fazer como Pai fiel.”. 

O enigma da criação não é: "Existe um Deus que fez este mundo?" Nosso 

ponto de partida não deve ser a realidade do mundo, mas a realidade de Deus. 

Efetivamente, o enigma é o seguinte: “Por que existe um mundo feito por um 

Deus assim? Por que Deus deveria nos criar quando ele era "rico em si mesmo"? 

A resposta para o enigma é a graça. A criação é um ato de graça em que Deus 

nos convida a compartilhar o amor trinitário. Deus graciosamente pretende ter 

um relacionamento com as pessoas. O fato surpreendente da criação é Deus 

desejar entrar em um relacionamento fora de seu ser trinitário com suas 

criaturas. Por mais inescrutável que seja, esse ato de criação é uma 

demonstração da graça de Deus. 

o Reflita 

Você já tentou explicar a Trindade a um não-cristão? Como foi a conversa?  

Como a Trindade pode ser uma boa notícia para aqueles que não conhecem a 

Deus? Você pode pensar: 

• No caráter de Deus (o mesmo Deus que é o Criador temível e todo-poderoso 

também é o Redentor humilde e sofredor); 

• No relacionamento (a essência de nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo na 

união amorosa, em vez de uma substância abstrata, distante e etérea); 

• Na graciosa Criação. 
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4. O Deus Criador se relaciona com o seu mundo 

O Deus Criador é transcendente sobre, e imanente dentro da criação. Ele, 

portanto, se relaciona com seu mundo — ele não está distante e não está 

envolvido. No entanto, ele se relaciona com seu mundo sem ser absorvido e 

equiparado a esse mundo. Uma das razões pelas quais a doutrina da criação é 

importante é que ela nos leva à compreensão da maneira como Deus se 

relaciona com o mundo que ele criou. Existem dois mal-entendidos comuns e 

opostos sobre Deus. 

Primeiro mal-entendido: Deus é apenas transcendente (em todo o mundo) 

A transcendência é melhor considerada como algo elevado, mas sem uma 

conotação espacial. Um deus que é apenas transcendente é o deus do deísmo. 

Em termos grosseiros, o deus do deísmo cria o mundo e o observa à distância. A 

imagem comum é a de um relojoeiro que faz um relógio, dá corda nele e depois 

o deixa de lado sem mais interferências. Tom Wright diz: “O 'Deus' em que a 

grande maioria das pessoas creem é, com certeza, o deus deísta... distante, 

remoto e indiferente... Não é surpreendente que as pessoas que creem na 

existência desse tipo de deus não vão à igreja, exceto em eventos especiais. 

Dificilmente vale a pena sair da cama para um deus assim.”13 Eles não estão 

envolvidos com Deus porque o deus deles não está envolvido com eles. 

Em contraste, a mensagem cristã é a boa notícia de que Deus está envolvido 

com aqueles que criou. O Pai enviou seu Filho à dor e confusão da história 

humana para nos reconciliar consigo mesmo, e agora ele dá seu Espírito para 

nos acompanhar nas lutas da vida. Contando a história da Trindade de Deus, 

																																																								
13 Tom Wright, What St Paul Really Said (Lion, 1997), 161-162. 
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convidamos as pessoas a conhecerem o Deus que governa o mundo e se 

aproximou de nós, nos recebendo em sua família. Esse é um Deus pelo qual 

vale a pena sair da cama. 

Segundo mal-entendido: Deus é apenas imanente (dentro do mundo) 

"Imanência" significa "presença" ou "identidade". Novamente, a ideia pode ser 

expressa com uma metáfora espacial: Deus está "dentro" do mundo, desde que 

reconheçamos que o aspecto espacial é metafórico. Um deus que é apenas 

imanente é o deus do hinduísmo e da nova era. Essa é a mãe natureza. Todos 

fazemos parte de uma realidade e essa realidade é deus. Deus e o mundo são 

um. O mundo é deus — uma ideia conhecida como panteísmo. Ou deus é uma 

força vital que flui pelo universo — uma ideia mitologizada na franquia Star 

Wars. Esse deus não é relacional. "Ele" é uma força impessoal na natureza ou na 

própria natureza. Ele não se relaciona com o mundo, porque ele é o mundo. 

Todavia, a Bíblia afirma que o Deus verdadeiro criou todas as coisas e, 

portanto, que ele é distinto de sua criação. É o resultado do pecado que nós, 

seres humanos, "adoramos e servimos às coisas criadas, e não ao Criador" (Rm 

1.25). A única coisa que não foi feita por Deus foi o próprio Deus. Há uma 

distinção entre Deus e o mundo, entre o Criador e a criação. Isso significa que 

Deus pode se relacionar conosco como alguém que é distinto de nós. Deus não 

é apenas uma luz interior em todas as pessoas. De fato, fomos separados de 

Deus por nossos pecados, mas o próprio Deus superou o abismo criado por 

nossos pecados através da obra expiatória de Cristo. Podemos conhecê-lo pois 

somos conhecidos por ele. Podemos chamá-lo de pai. 
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5. Deus criou um mundo bom 

“Deus viu tudo o que ele havia feito, e foi muito bom. E houve tarde e manhã – 

sexto dia” (Gn 1.31; ver Gn 1.4, 10, 12, 18, 21, 25). Sem maldade. Sem 

sofrimento. Sem pecado. Sem lágrimas. Todas essas são invasões ou corrupções 

da criação de Deus. Deus cria um bom mundo. É claro que, após a criação, vem 

a "Queda", quando a humanidade dá as costas a Deus e o mal se choca com a 

beleza e a bondade da criação. No entanto, na ressurreição corporal de Jesus, 

Deus afirma sua criação e promete que um dia ele se livrará de todo o mal, 

sofrimento e horror, e criará um novo céu e uma nova terra. 

As pessoas sempre acreditaram que o mundo era o ato de um ser maligno ou 

que houve uma eterna luta entre o bem e o mal. Platão argumentou que a 

matéria sempre existiu e mais tarde foi moldada em sua forma atual. As falhas 

no mundo surgiram por causa de falhas na matéria preexistente. Deus, por 

assim dizer, era um bom arquiteto, mas ele estava trabalhando com materiais 

ruins. O gnosticismo acreditava que o mundo fora feito por um deus menor, 

que eles frequentemente identificavam como o deus do Antigo Testamento. Foi 

um pequeno passo, então, ver a salvação como a libertação do mundo material 

para algum plano espiritual superior. Nossas almas imortais estão aprisionadas 

no corpo, alegavam os gnósticos, e a salvação se dá por meio do conhecimento. 

A salvação não tinha nada a ver com nossos corpos: afetava apenas nossas 

mentes. Os gnósticos afirmavam possuir esse conhecimento que eles 

transmitiam a uma elite espiritual. 

Hoje, muitos acreditam que o "espírito" é de alguma forma melhor que a 

matéria. De fato, muitos cristãos agem como se isso fosse verdade. Eles 
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acreditam que ser "espiritual" está de alguma forma contra tudo que é físico ou 

corporal. Devemos considerar que, de fato, ser espiritual é viver o caminho de 

Deus em toda a vida. Todas as coisas são boas se forem desfrutadas em 

obediência à vontade de Deus e para a sua glória. 

No século 2 d.C., Irineu se opôs ao gnosticismo. Ele descreveu os sistemas 

elaborados dos gnósticos em detalhes, acreditando, como ele colocou, que 

"apenas descrever tais doutrinas é refutá-las". Enquanto os gnósticos 

reivindicavam acesso ao conhecimento secreto, ele mostrou como a verdade 

apostólica sempre foi proclamada publicamente. Ele foi uma das primeiras 

pessoas a falar sobre Antigo e Novo Testamento, e pensar neles como um só 

corpo das Escrituras.  

O Novo Testamento não substituiu o Antigo Testamento; ele foi o 

cumprimento. Isso permitiu a Irineu afirmar a bondade inerente da criação. O 

Antigo Testamento não era a história de um deus menor cuja obra estava sendo 

corrigida pelo Deus supremo por meio da história contada no Novo 

Testamento. Deus fez o mundo e ele o fez bem. Portanto, Deus salva não 

apenas almas, mas pessoas inteiras — incluindo seus corpos físicos. Irineu olhou 

para uma ressurreição física dos mortos e um mundo material renovado. 

A criação é boa. O corpo é bom. A comida é boa. O sexo é bom. Foi assim que 

Deus os criou. Afinal, a Palavra pela qual o mundo foi feito se tornou carne. 

Deus, o Criador, nasceu como um bebê e o corpo que Deus tomou foi 

ressuscitado dos mortos. Salvação não é escapar do corpo, mas a ressurreição do 

corpo para uma nova vida. 
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o Exercício 

Parece que Timóteo estava encontrando desde cedo um ensino gnóstico em Éfeso, 

e Paulo diz a seu discípulo e agora pastor naquela localidade que mantenha 

distancia de tal doutrina (1Tm 6.20-21). Quando Paulo fala sobre “o mistério 

da piedade” em 1Timóteo 3.16, ele provavelmente está usando um slogan 

daqueles que causam problemas para Timóteo. Paulo pega a terminologia deles e 

a reforma no Evangelho. 

• Como o "credo" de Paulo em 1Timóteo 3.16 refuta os erros do gnosticismo? 

• O que Paulo diz daqueles que argumentam que devemos rejeitar os prazeres 

físicos em 1Timóteo 4.1-6? 

• Como Paulo diz que devemos nos relacionar com o mundo físico em 1Timóteo 

4.1-6? 

• Como esse pano de fundo histórico sobre o gnosticismo e a resposta de Paulo nos 

ajudam a entender 1Timóteo 2.15? 

 

Os falsos mestres afirmavam que o caminho para a santidade e o serviço se 

encontrava longe dos prazeres físicos ou dos deveres mundanos da maternidade. 

Eles ofereceram ministérios aparentemente mais "espirituais", que na verdade 

eram descolados da realidade. Roger Scruton diz: “Crenças falsas são o resultado 

de cadeias causais desviantes, como no caso das alucinações, que rompem a 

conexão entre representação e realidade.”14 Paulo, por outro lado, diz que 

																																																								
14 Roger Scruton, The Face of God (Londres, Inglaterra: Bloomsbury, 2012), 35. 
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santidade e salvação são encontradas não ao se afastar do casamento e da 

maternidade, mas em ser um marido fiel ou uma mãe zelosa.  

Podemos servir a Deus quando trocamos fraldas, escrevemos e-mails, colocamos 

tijolos, viajamos em um ônibus, fazemos pesquisas e assim por diante. Se 

fizermos essas coisas “permanecendo na fé, no amor e na santidade, com bom 

senso”, perseveraremos em nossa salvação. Consagramos as coisas deste mundo 

quando aceitamos a declaração da palavra de Deus de que são boas e 

agradecemos a Deus em oração (1Tm 4.4-5). Quando recebemos as coisas boas 

do mundo bom de Deus dessa maneira, glorificamos o doador. 

 

6. Deus criou o mundo por sua Palavra 

O mundo foi feito pela palavra de Deus. Pela sua palavra, Deus dá forma ao 

que não tem forma e preenche o que está vazio (1.2). Ele simplesmente falou e 

aconteceu. 

Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes, 

pelo sopro de sua boca... Pois ele falou, e tudo se fez; ele ordenou, e tudo 

surgiu. (Sl 33.6, 9) 

Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de 

modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. (Hb 11.3) 

O Novo Testamento afirma que a palavra pela qual Deus criou todas as coisas 

era Jesus Cristo: 
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No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus. 

Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por 

intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria sido feito. (Jo 1.1-3) 

Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos 

antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos 

por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por 

meio de quem fez o universo.  O Filho é o resplendor da glória de Deus e 

a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra 

poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se 

assentou à direita da Majestade nas alturas. (Hb 1.1-3) 

Deus falou e aconteceu. A Palavra que ele falou foi Jesus. É por meio de Jesus 

de Nazaré que todas as coisas foram feitas. 

Na escuridão, no caos e no vazio, a Palavra de Deus veio e trouxe luz, beleza e 

realidade. Onde a Palavra de Deus não é ouvida ou crida, o caos e as trevas se 

encerram novamente. Quando Jeremias tem uma visão do julgamento vindouro 

de Deus, ele diz: Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia; para os céus, e a 

sua luz tinha desaparecido (Jr 4.23). "Sem forma e vazia" é a mesma expressão 

hebraica usada na pré-criação em Gn 1.2. Em contraste com esse julgamento, 

“O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, 

sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a 

purificação dos pecados, ele se assentou à direita da Majestade nas alturas” (Hb 

1.3). Onde Jesus é bem-vindo, as trevas e o caos são derrotados. Como bem 



	 51	

afirma John Frame: “Deus realiza todas as suas obras pela sua palavra poderosa: 

criação, providência, julgamento e graça.”15 

 

7. Deus criou a humanidade à sua imagem 

Em Gênesis 1, lemos: 

Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 

nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do 

céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos 

animais que se movem rente ao chão”. Criou Deus o homem à sua 

imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. (Gn 1. 

26-27) 

Enquanto as plantas e os animais são feitos de acordo com seus tipos (Gn 1.11, 

12, 21, 24, 25), o homem e a mulher são feitos de acordo com a semelhança de 

Deus. Algumas pessoas disseram que somos feitos à imagem de um Deus, 

muitas vezes definindo essa imagem em termos de nossa racionalidade. Outros 

disseram que isso envolve uma qualidade ética. A humanidade é santificada, 

assim como o próprio Deus é santo. O texto, contudo, sugere que ser feito à 

imagem de Deus envolve duas coisas: 

1. Deus criou os seres humanos como seres relacionais 

O pronome plural em Gênesis 1.26 é sugestivo. Em vez de dizer "eu irei ...", 

Deus diz: "Vamos...". Sugere uma conversa dentro de Deus, revelando um 

																																																								
15 John M. Frame, A Doutrina da Palavra de Deus (São Paulo, SP: Cultura Cristã, 2013), 64. 
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Deus que é plural e comunitário.16 Deus cria através de sua palavra e agora essa 

palavra é dirigida a si mesmo. Deus é pessoal e ele existe em comunidade. Além 

disso, o Deus que é relacional nos torna seres relacionais. Ele não nos fez 

solitários, mas como homens e mulheres. Somos feitos à imagem da Trindade. 

Somos feitos para existir em comunidade e somos feitos para comunidade com 

Deus. 

2. Deus criou os seres humanos para governar a criação sob o governo de Deus 

Deus exortou a humanidade a povoar e subjugar o mundo. Deus criou o 

mundo como um projeto bom, mas inacabado. Devíamos pegar o belo mundo 

que Deus havia feito e governá-lo. Isso às vezes é chamado de "mandato 

cultural". Explorando esse princípio, Abraham Kuyper diz: “Se o seu Deus 

trabalha no mundo, então você deve colocar a mão no arado para que lá 

também o nome do Senhor seja glorificado.”17 O mundo que Deus criou era 

perfeito, mas não estava acabado. Arte, ciência, governo e negócios são o 

resultado da tarefa de acabamento que nos é dada no Éden. A imagem da 

jardinagem capta bem essa ideia. Bons jardineiros trabalham com a natureza e 

não contra ela; eles criam a partir da natureza algo ainda mais belo, a 

preservendo e cuidando dela. 

Nas igrejas, frequentemente reduzimos a ideia de mordomia à administração do 

dinheiro — geralmente na melhor das intenções. Uma boa administração pode 

até se tornar sinônimo de não gastar dinheiro de maneira desnecessária. Em 

contraste, a mordomia à qual fomos chamados na criação é muito diferente. 

																																																								
16  Veja Blocher, In the Beginning , 79-97 e David Clines, ‘The Image of God in Man’, TynB  19 (1968), 53-
103 para debates sobre a imagem de Deus e o plural “vamos”. 
17 James D. Bratt, org, Abraham Kuyper: a centennial reader (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 183. 
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Fomos chamados a administrar o mundo pelo bem de toda a humanidade e 

pela própria criação. Clemente de Alexandria (150-216 d.C.) disse: “Bens são 

chamados de bens porque fazem o bem, e foram fornecidos por Deus para o 

bem da humanidade”.18 Então, Deus nos convidou graciosamente a participar 

com ele na tarefa de produzir um mundo formoso que lhe traz glória. 

 

o Exercício 

Discuta com alguns outros cristãos: quais são as consequências morais de negar 

que (a) o mundo foi feito por Deus e (b) a humanidade é criada à sua imagem? 

 

Se negarmos que o mundo foi criado por Deus, a vida humana é o produto de 

ocorrências aleatórias e, portanto, não tem significado intrínseco. Somos apenas 

uma espécie dentre muitas sem valor intrínseco. Operamos de acordo com o 

princípio evolutivo da sobrevivência do mais apto. Não há motivos morais para 

cuidar dos fracos. 

 

8. Deus criou o mundo para sua glória 

Já dissemos que Deus não precisava criar o mundo. Então, por que ele fez isso? 

A resposta é: glória, amor e revelação. Deus é amor. Ele escolheu criar um povo 

a quem pudesse revelar sua glória e que pudesse glorificá-lo; quem ele poderia 

amar e quem poderia amá-lo; quem ele poderia conhecer e quem poderia 

																																																								
18 Citado em Duncan B. Forrester, On Human Worth, 113. 
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conhecê-lo. Seu objetivo era colocá-lo em um mundo que revelaria sua glória. 

Como Calvino diz: "A criação é o teatro de sua glória". Em outras palavras, os 

propósitos de Deus na criação são os mesmos de sua redenção — revelar seu 

amor e ser amado, conhecer e ser conhecido, ser glorificado e colocar seu povo 

em um céu e uma terra que revelarão sua glória (Ef 1.15-21). 

De acordo com Gênesis 1.1–2.3, o clímax da criação não é criação da 

humanidade: é o descanso sabático de Deus. Deus não está exausto; ao 

contrário, ele continua trabalhando (Jo 5.17). Contudo, seu trabalho criacional 

está completo. E é esse descanso eterno que Deus nos convida a compartilhar. 

O trabalho e a atividade humana não são, em última instância, o nosso 

objetivo. Nosso principal objetivo é "glorificar a Deus e gozá-lo para sempre". 

É isso que Jesus quer dizer quando declara: “Venham a mim, todos os que estão 

cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês” (Mt 11.28). Ele não 

está prometendo uma vida fácil. Ele está nos convidando a compartilhar o 

descanso sabático de Deus. Esse sábado não é outra coisa senão a salvação, como 

Hebreus 4 deixa claro: compartilhar o descanso de Deus e gozar de sua criação. 

Esse é o clímax da criação e esse é o objetivo da nossa salvação. 

 

9. Conclusão 

o Exercício 

Veja Atos 14.14-18 e 17.22-32. Qual o papel da criação na pregação de Paulo 

aos gentios? 
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Tudo muda ao saber que aquele que chamou Abraão, que resgatou Israel do 

Egito, que colocou Davi no trono, cuja palavra lemos todos os dias na Bíblia, 

aquele com quem conversamos em oração é aquele que fez todas as coisas. 

Aquele que falou e houve luz, fala conosco. Aquele que dirigiu uma palavra ao 

vazio e, assim, criou o universo, dirige uma palavra para nós. Esta palavra deve 

nos encher de temor e tremor — exceto quando é uma palavra de amor e 

convite. "Venham", diz ele. “Venham a mim, todos os que estão cansados e 

sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês”. Aquele que fez o mundo diz: 

"Venham". Quando aceitamos esse convite, podemos dizer com o apóstolo 

Paulo: “Das trevas resplandeça a luz”, ele mesmo brilhou em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo” (2Co 

4.6). 
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CAPÍTULO 4 

A PESSOA DE CRISTO EM UM  

MUNDO FERIDO 

O qual por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo 

Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem. 

 

 

Todos nós vivemos em um mundo de sofrimento e dor, um mundo dolorido, 

um mundo em que as pessoas perguntam: "Onde está Deus?" 

Cidade de Deus — um relato pessoal 

Cidade de Deus é um bairro da cidade do Rio de Janeiro que concentra um 

grande complexo de favelas e se tornou mundialmente conhecido pelo filme 

que carrega seu nome, lançado em 2002. Para minimizar o problema 

populacional, o Estado providenciou em uma das suas localidades mais 

miseráveis, o terreno para garantir a moradia de  400 famílias. Quando eu a 

visitei, ali era o lar de 1500 famílias. Elas receberam a promessa de casas que 

nunca apareceram. Os barracos que foram construídos eram inabitáveis. Assim, 

parte da população da Cidade de Deus vive em barracos feitos de papelão 

embebido em querosene para impermeabilizá-los. Algumas semanas depois de 

minha visita, um incêndio se alastrou de casa em casa, deixando muitas pessoas 

desabrigadas. A certa altura, os políticos locais prometeram água se a 

comunidade cavasse valas para os canos. Os moradores fizeram a escavação, mas 



	 57	

a conexão da água nunca surgiu. As valas ainda correm pelas ruas, coletando 

água da chuva estagnada. No passado ali era uma área arborizada, mas agora as 

árvores se foram. A combinação de fumaça de fogo e querosene cria problemas 

de saúde entre as crianças. Alguns cavaram latrinas, mas muitos fazem dos 

campos ao redor seus banheiros. Voltei lá algumas vezes com uma organização 

cristã de desenvolvimento comunitário e plantação de igrejas e muitas daquelas 

pessoas, mesmo naquela terrível condição de forma muito sincera reconhecia 

que Deus as sustentava. Um dos obreiros em tempo integral da missão que ali 

se instalou disse: “Essas pessoas só sobrevivem porque o Senhor as ama muito.” 

Ouvindo aquilo pensei: “Se Deus os ama, por que eles estão aqui? Por que eles 

vivem em barracos de papelão com valas abertas do lado de fora? Por que eles 

são enganados pelos políticos? Por que eles não podem pagar tratamento 

hospitalar?” 

A humanidade de Cristo 

Em nosso mundo sofrido, afirmar a humanidade de Cristo significa que Deus 

não vê nossas lutas à distância. Ele entra no nosso mundo. Jesus, o Filho de 

Deus, tornou-se humano e compartilhou nossa situação. Como resultado, ele 

entende nossa dor, conhece nossas lutas, e é empático conosco em nossas 

fraquezas. Ele sabe o que é estar com fome, cansado e irado; ser agredido, 

rejeitado e solitário. Ele não tinha dinheiro; ele foi tratado injustamente; ele foi 

traído por seus amigos. Ele foi tentado pelo próprio Satanás. Além disso, na 

cruz ele foi abandonado por seu pai (Mc 15.34). Jesus experimentou nossas 

lutas e, portanto, simpatiza conosco em cada uma delas. Ele entrou em nosso 

mundo para refazê-lo e redimi-lo, prometendo um novo mundo sem dor e 

sofrimento. 



	 58	

 

o Exercício 

Leia Hebreus 2.5-9 

1. Nos versículos 6-8, o escritor cita o Salmo 8. O que a citação do Salmo 

comunica sobre a intenção de Deus para a humanidade? 

2. Qual é a realidade do domínio humano sobre o mundo de Deus? 

3. Como a mordomia da humanidade no mundo será restaurada? 

4. Como isso deve afetar nossa atitude em relação ao meio ambiente? 

 

"Ele" em Hebreus 2.6-8 é "homem" no sentido de "humanidade". Somente no 

versículo 9 o escritor começa a falar especificamente sobre Jesus. Embora a 

humanidade tenha menos habilidade e poder do que os anjos, Deus deu à 

humanidade a honra de governar a criação. Deus colocou tudo sob a autoridade 

da humanidade. Devíamos governar e cuidar do mundo de Deus em seu nome 

(ver Gn 1.26-28). 

Hebreus 2.8 estabelece um forte contraste entre a intenção de Deus e a 

realidade presente. O governo da humanidade é corrupto e limitado. A poluição 

é um sinal do domínio corrupto da humanidade; quando as pessoas são viciadas 

em drogas ou álcool, estão sendo governadas pela criação (pois derivam de 

lúpulo, cana de açúcar, ópio, ervas e até uvas e assim por diante) em vez de 

governá-la. Desastres naturais como terremotos são exemplos do domínio 
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limitado da humanidade. Eles acontecem porque Deus amaldiçoou a Terra em 

resposta ao pecado da humanidade. 

Jesus entrou em nossa humanidade (versículo 9). Jesus foi feito "um pouco 

menor que os anjos" (versículo 7), que é a maneira como o Salmo 8 descreve a 

humanidade. Agora Jesus é coroado de glória e honra por causa de sua 

obediência até a morte. Essa honra era a intenção de Deus para a humanidade. 

O reinado da humanidade sobre a criação foi corrompido por nossa 

desobediência. Então Jesus assume a posição destinada à humanidade em nosso 

favor. O primeiro homem, Adão, não governou o mundo como Deus 

pretendia. Jesus é um novo Adão. Como humano representativo, ele reinará 

sobre o mundo como Deus pretendia que a humanidade fizesse (ver 1Co 

15.20-28). Observe o contraste entre “não vemos” (versículo 8) e “mas vemos 

Jesus” (versículo 9). O capítulo 1 diz que Jesus é superior aos anjos. Ao se 

tornar um humano, ele se tornou inferior aos anjos, a fim de restaurar a posição 

honrada da humanidade. 

 

o Exercício 

Leia Hebreus 2.10-19 

1. O que o escritor quer dizer quando diz que Deus aperfeiçoou Jesus através do 

sofrimento no versículo 10? 

2. De acordo com esses versículos, por que Jesus se tornou humano? 

3. Como Jesus nos liberta? 
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À primeira vista, pode ser difícil entender o que o escritor quer dizer no 

versículo 10, quando diz que Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento. O 

versículo 11, no entanto, fornece a explicação. Jesus precisava ser "da mesma 

família". Ele precisava ser capaz de nos chamar de “irmãos” (e irmãs) se quisesse 

trazer muitos “filhos” (e filhas) para a glória. Não que Jesus fosse imperfeito no 

sentido de pecador (ver Hb 7.26). "Perfeito" significa "completo ou 

qualificado". Jesus precisava se tornar humano para nos salvar. Ele precisava 

experimentar a experiência humana completa de sofrimento e morte. 

Leia os versículos 14-15. Jesus tornou-se humano para que ele pudesse morrer 

como representante da humanidade, a fim de nos libertar e destruir a obra do 

diabo. O diabo usa nosso medo da morte para nos escravizar. Tememos a morte 

porque a morte é desconhecida. Ao morrer e ressuscitar, Jesus mostrou que a 

morte não é mais a última palavra para os filhos de Deus. Também tememos a 

morte porque a morte significa julgamento. Jesus morreu nossa morte, julgando 

por si mesmo (versículo 17). A palavra traduzida como "fazer expiação" é 

"propiciação", que significa "desviar a ira de Deus". Jesus tomou a ira de Deus 

contra o pecado sobre si mesmo, para que não caísse sobre o seu povo. 

 

A humanidade de Cristo e o nascimento virginal 

o Reflita 

O Credo diz que Jesus "foi concebido pelo Espírito Santo" e "nascido da Virgem 

Maria". Por que é importante afirmar o nascimento virginal? 
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Jesus não podia simplesmente aparecer como homem. Ele teve que nascer como 

um bebê para ser totalmente humano e experimentar completamente nossa 

humanidade. Ele também teve que nascer da linhagem de Davi para poder ser o 

filho prometido de Davi que governaria o reino de Deus. Por que ele nasceu de 

uma virgem? Poucas outras doutrinas parecem se apegar a esse fato, e o Novo 

Testamento não faz muito disso. Jesus pode ter nascido de uma virgem para 

não herdar o pecado de Adão, mas a Bíblia não diz isso. Uma razão pela qual 

afirmamos o nascimento virginal é simplesmente o fato de ter acontecido. Isto é 

o que a Bíblia ensina. As pessoas duvidam do nascimento virginal porque 

duvidam da confiabilidade da Bíblia e da capacidade de Deus de intervir em seu 

mundo. O nascimento virginal também mostra que o nascimento de Jesus foi o 

cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento (Mt 1.23 e Is 

7.14). No clímax da história, o prometido Salvador nasceu de uma virgem para 

demonstrar novamente que a salvação depende do poder e da graça de Deus. 

Jesus era de Deus de uma maneira única, pois ele era o Filho de Deus. 

Veja Hebreus 2.18 e 4.15-16. Jesus compartilhou nossa humanidade com toda 

a sua luta e dor. Ele não era um ser especial flutuando acima de toda a bagunça. 

Não devemos ter a imagem de Jesus na Escola Dominical: vestido com uma 

túnica branca brilhante, cercado por crianças felizes. Ele era uma pessoa real 

vivendo no mundo — um mundo de sujeira, dor, raiva e frustração. Ele se 

tornou como nós, para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel.  
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A humanidade de Cristo e o problema do sofrimento 

Considere essa frase em Hebreus 4.16: "no momento da necessidade". Vivemos 

em um mundo de necessidade, um mundo de sofrimento, um mundo de dor. 

O termo teológico para a discussão da soberania de Deus e do sofrimento 

humano é "teodiceia". Significa 'a justificação de Deus'. Teodiceia é a tentativa 

de justificar Deus diante do sofrimento humano. Classicamente, o problema é 

afirmado da seguinte forma: Como um Deus bom e poderoso pode permitir o 

sofrimento? Ou ele não é todo-poderoso ou não é todo amoroso.  

Normalmente queremos governar nossas vidas excluindo Deus, porém quando 

o problema surge, em especial diante da ameaça da morte, invariavelmente 

perguntamos “Como Deus permite isso?” 

O que a Bíblia sugere é que o principal problema é o pecado humano — nossa 

rebelião contra Deus. A morte não pode ser vencida sem expiação pelo pecado. 

Conclusão 

Quaisquer teorias que ofereçam uma explicação do mal “se deparam com a 

Rocha da Revelação Divina e, portanto, afundam".19 Blocher diz que há três 

grandes verdades que são coerentemente afirmadas nas Escrituras: 

• a perversidade do mal — não podemos justificar o mal e o sofrimento 

• o senhorio do Senhor (a soberania de Deus) — Deus não é surpreendido pelo 

pecado e o mal 

• a bondade de Deus e suas obras 

																																																								
19  Henri Blocher, Evil and the Cross (IVP, 1990), 84. 
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A dificuldade é sustentá-los juntos. A maioria das teodiceias sacrifica o primeiro 

ou o segundo (por exemplo, o teísmo aberto). Por isso precisamos ir para a cruz, 

pois é a cruz que unifica todas essas três verdades: 

• na cruz é demonstrada a perversidade do mal 

• na cruz é demonstrada a plena soberania de Deus (At 4.28) 

• na cruz, a bondade não adulterada de Deus é demonstrada 

 

Além disso, na cruz, Jesus vence o mal — Deus trouxe a solução prática para o 

problema. Através de Jesus ele fez expiação pelos pecados, venceu a morte, 

triunfou sobre o diabo. No fim, não somos nós que devemos ponderar com 

Deus a respeito do sofrimento, mas sim, nós que devemos responder a ele. J.I. 

Packer diz:  

É verdade que o Cristo encarnado não era apenas Deus para o homem, 

mas também homem para Deus, e nele nós não só ouvimos Deus 

falando, mas também observamos Deus abençoando o homem 

obedecendo, e que isso é uma revelação mais rica do que apenas palavras 

jamais poderiam expressar, contudo a centralidade da revelação verbal 

permanece, e é precisamente às divinas palavras que o Evangelho nos 

chama a responder.20 

 

 

																																																								
20 J.I. Packer, Havendo Deus Falado (São Paulo, SP: Cultura Cristã, 2009), 73. 
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o Reflita 

Pense em algumas pessoas que você conhece que estão sofrendo (cristãs e não 

cristãs). Como a pessoa de Cristo é uma boa notícia para elas? Você é capaz de 

compartilhar essas boas notícias com elas? 
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CAPÍTULO 5 

O SACRIFÍCIO DE CRISTO EM UM  

MUNDO CULPADO 

E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. 

 

Por nós e para nossa salvação  

O Credo Niceno confessa que Jesus “por nós homens e por nossa salvação, 

desceu dos céus e foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito 

homem”. Aquele que é "verdadeiro Deus de verdadeiro Deus" foi feito homem, 

e a razão foi "para nós, homens e nossa salvação". A questão em jogo na 

afirmação dos escritores dos credos da verdadeira divindade e humanidade de 

Jesus era a "nossa salvação". 

O Credo continua: “foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele 

padeceu e foi sepultado.” Observe que isso não é simplesmente uma declaração 

de eventos históricos. Ele contém uma interpretação desses eventos. Jesus foi 

crucificado "por nós". É o mesmo em 1Coríntios 15, onde Paulo diz que o 

Evangelho é o seguinte: “Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que 

recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi 

sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras” (1Co 15.3-4). 

Cristo não apenas morreu; Ele morreu “pelos nossos pecados”. A morte de 
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Cristo alcança nossa salvação. Como isso acontece é a questão para a qual agora 

nos voltamos. 

 

o Exercício 

Defina em uma ou duas frases o que é a expiação. Trabalhe em grupos para 

produzir uma definição composta. 

 

Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos 

tornássemos justiça de Deus. (2Co 5.21) 

Cristo nos redimiu da maldição da Lei quando se tornou maldição em nosso 

lugar, pois está escrito: “Maldito todo aquele que for pendurado num 

madeiro”. (Gl 3.13) 

Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de 

que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça; por suas feridas 

vocês foram curados. (1Pe 2.24) 

Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos 

injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado 

pelo Espírito. (1Pe 3.18) 

 

Na cruz, no santo amor, Deus através de Cristo pagou a penalidade total de 

nossa desobediência. Ele suportou o julgamento que merecemos para nos trazer 

o perdão que não merecemos. Na cruz, a misericórdia e a justiça divinas foram 
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igualmente expressas e eternamente reconciliadas. O santo amor de Deus foi 

"satisfeito".21 

Como então Deus pôde expressar simultaneamente sua santidade no 

julgamento e seu amor no perdão? Somente providenciando um substituto 

divino para o pecador, de modo que o substituto receba o julgamento e o 

pecador o perdão. 

Salvação e a Trindade 

Gerald Bray diz que “a obra de expiação de Cristo na cruz era uma obra de 

Deus dentro da Trindade. Foi o Filho que se ofereceu como sacrifício ao Pai, e 

é o Espírito Santo que agora torna esse sacrifício eficaz na vida do cristão.”22 

Isso significa que a expiação é inevitavelmente trinitária, porque a expiação só é 

compreensível se Deus é uma trindade de pessoas. Se Deus não fosse a 

Trindade, quem ofereceria o sacrifício a Deus? Além disso, se Deus o oferecesse, 

quem o receberia? A expiação — a morte de Cristo por nós — é uma transação 

que ocorre dentro da Trindade. O Filho faz satisfação pelo Pai, oferecendo-se 

como sacrifício ao Pai e tomando o cálice de sua ira em nosso lugar. James 

Montgomery Boice é assertivo ao afirmar que:  

Podemos sentir, devido a nossos preconceitos particulares, que a ira e o 

amor do Senhor são incompatíveis. Porém, a Bíblia ensina que Deus é ira 

e amor ao mesmo tempo. Além disso, sua ira não é apenas um pequeno e 

insignificante elemento que de alguma forma está junto ao seu muito 

mais significativo e fascinante amor. Na verdade, a ira divina é o maior 

																																																								
21  John Stott, The Cross of Christ  em The Essential John Stott  (IVP, 1999), 84-85 
22 Gerald Bray, The Doctrine of God (IVP, 1993), 192. 
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elemento que pode ser observado nas Escrituras, desde o julgamento de 

Deus contra o pecado no jardim do Éden até os cataclísmicos 

julgamentos finais registrados em Apocalipse.23 

A tarefa redentora não foi cumprida por terceiros que entraram na contenda 

entre o Pai e o pecador, mas foi a maravilhosa expressão do amor e graça do 

Deus trino, que, apesar do caráter indesculpável da ofensa do homem, teve a 

gentileza de providenciar um plano de salvação, efetuar a si mesmo tudo o que 

era necessário para o cumprimento desse plano [isto é, a obra de Cristo] e 

aplicar-se ao pecador os benefícios que foram assegurados por sua própria obra 

como Mediador encarnado [que é a obra do Espírito Santo].  

Somente Deus pode proporcionar satisfação por nossos pecados. Todos nós 

estamos contaminados pelo pecado e condenados por Deus. Não existe uma 

pessoa — exceto o Deus encarnado — que poderia dar um passo à frente para 

fazer a expiação. Somente Deus, como alguém que não é condenado por si 

mesmo, é capaz de suportar o julgamento dos outros. Mesmo que uma pessoa 

perfeita pudesse ser encontrada como substituta do pecado, ela só poderia 

expiar a própria morte eterna e não poderia expiar todo o povo de Deus. Não 

havia uma obra consumada, apenas expiação perpétua. Somente um Deus 

infinito poderia carregar a penalidade total da condenação eterna de todos os 

que crerem. 

Contudo, não basta que Deus morra. Deus deve ser abandonado e Deus deve 

abandonar. Deus deve ser julgado e Deus deve julgar. Deus morreu por nós e 

																																																								
23 James M. Boice, Foundations of Christian Faith (IVP, 1986) 263. 
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Deus está satisfeito. Isso não poderia ser verdade sem a Trindade. Somente a 

Trindade torna possível entender a cruz como expiação por nossos pecados. 

O Pai e o Filho são um — compartilhando uma vontade, compartilhando um 

amor, compartilhando um ser. Uma visão trinitária da cruz nos impede de 

pensar que um Pai relutante é aplacado pelo Filho ou que um Filho relutante é 

vitimado pelo Pai. Pai e Filho têm uma vontade e um amor. Eles eternamente 

decidiram juntos salvar um povo por meio da morte do Filho em nosso favor. 

John McAlister diz: 

“De fato, só Cristo poderia nos salvar. Embora a humanidade fosse 

culpada pela sua transgressão contra Deus, ela nunca poderia reparar 

uma ofensa contra um Deus infinito devido à sua fraqueza e sua 

iniquidade decorrentes do pecado do primeiro casal. Só Deus poderia 

reparar esta ofensa, mas ele não era responsável pela transgressão 

humana. Como Deus e homem perfeito, Cristo satisfez a ira de Deus ao 

pagar a dívida que era nossa e que apenas ele poderia quitar. Através de 

sua morte, portanto, Cristo nos salvou da nossa condenação eterna (Rm 

5.1-2; Cl 2.14), purificou a nossa alma através de do seu sangue (Ap 

1.5), apaziguou a ira de Deus ao nos reconciliar com o Pai (Rm 5.10) e 

nos readmitiu à sua presença gloriosa (Hb 10.19-22).”24   

Rendemos graças a Jesus, por enviar o Espírito Santo para convencer o mundo 

do pecado, da justiça e do juízo (Jo 16.8,9). 

																																																								
24 John McAlister, Catecismo: um discipulado pré-batismal (Rio de Janeiro, RJ: Igreja Aliança de Nova Vida, 
2010), 51. 
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CAPÍTULO 6 

O REINO DE CRISTO EM UM  

MUNDO REBELDE 

No terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras; e subiu ao céu e assentou-se à 

direita do Pai. 

 

1. O reinado do eu 

Em nossa cultura somos condicionados a nos ressentir de figuras de autoridade. 

Nós as vemos com desconfiança. Muitos celebram quase que de forma religiosa 

o liberalismo, ao equiparar  liberdade com intervenção mínima das autoridades. 

No contexto brasileiro, em razão de anos de defraudação engendrada por 

aqueles que se cobriram de uma capa democrática, as autoridades do estado, da 

igreja, da família e da educação são vistas como ameaças à liberdade. 

 

o Reflita 

Pense em exemplos recentes de sua própria vida, de pessoas que rejeitam a 

autoridade ou expressam um compromisso com o autogoverno. Identifique 

exemplos de incrédulos e cristãos.  
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Nesse contexto cultural, a proclamação do reino de Deus como boas novas soa 

estranha e estranha (Mc 1.14-15). É difícil para as pessoas entenderem como o 

reino de Deus pode ser uma boa notícia. Pelo contrário, é vista como a antítese 

da liberdade. 

 

2. O reino de Cristo 

Existem muitas implicações da ressurreição de Jesus, mas uma é que, por meio 

da ressurreição, Jesus recebeu toda a autoridade do Pai (Mt 28.18). Depois de 

testemunhar a ressurreição, Pedro, no dia de Pentecostes, conclui: “Portanto, 

que todo o Israel fique certo disto: Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus 

o fez Senhor e Cristo” (At 2.36). A palavra grega 'Cristo' (ou 'Messias' em 

hebraico) significa 'Ungido'. Os reis israelitas foram ungidos com óleo ao invés 

de coroados, então o 'Ungido' era o rei de Deus. À medida que o reino de Israel 

declinava, crescia a expectativa de que Deus enviasse um Messias que restauraria 

o povo de Deus e reinaria sobre as nações. Pedro diz que, por meio da 

ressurreição, Jesus foi nomeado ou declarado publicamente como rei de Deus. 

A palavra "Senhor" é a versão secular disso. É a palavra usada pelo imperador 

romano. Jesus reina mesmo sobre o imperador em Roma. 

Além disso, as Escrituras e o Credo testificam que Jesus foi elevado à direita do 

Pai. Este era o lugar de honra, de autoridade e de governo. Em Daniel 7, o 

Filho do Homem chega ao Ancião dos Dias no céu para receber autoridade: 

Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, 

vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi 

conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino; todos 
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os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio 

é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. 

(Dn 7.13-14) 

A explicação é esta: 

Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente 

destruído, para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos 

reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, 

o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os 

governantes o adorarão e lhe obedecerão. (Dn 7.26-27) 

O poder dos reis e impérios humanos será retirado e entregue aos santos. O 

Filho do Homem representa o povo de Deus e exerce o domínio em seu nome. 

O Novo Testamento usa a linguagem de Daniel para descrever Jesus. Ele é o 

Filho do Homem que representa o povo de Deus e que reina em seu nome. Em 

sua ascensão, ele veio nas nuvens do céu à presença de Deus, onde recebeu 

autoridade do Pai para reinar sobre a terra. Jesus reina do céu. Toda autoridade 

foi dada a ele. 

a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, 

conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em 

Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, 

nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e 

domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, 

mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de 

seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu 
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corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer 

circunstância. (Ef 1.19-23) 

Paulo explica isso em 1Coríntios: 

Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias 

entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só 

homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só 

homem. Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo 

todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez: Cristo, o primeiro; 

depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando 

ele entregar o Reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, 

toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que 

todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último 

inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele “tudo sujeitou debaixo de 

seus pés”. Ora, quando se diz que “tudo” lhe foi sujeito, fica claro que 

isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, 

porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele 

que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. 

(1Co 15.20-28) 

Mais uma vez, vemos que Cristo recebe autoridade por meio da ressurreição, 

porque ele é a primícia dos que dormem. Também vemos que o reino de Cristo 

é o reino de Deus na história. O reino de Cristo não é diferente do reino de 

Deus. O reino de Cristo é o reino de Deus exercido na história humana. Cristo 

um dia entregará o reino a Deus. Cristo não deixa então de reinar, pois ele é 

Deus. Ele é um ser com o Pai e o Espírito. Ele reinará como Deus e será tudo 
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em todos com o Pai e o Espírito. Mas na história humana, o reino de Deus é o 

reino de Cristo. 

Como e onde Cristo reina na história? Ele reina no coração dos crentes? É um 

reino espiritual interior? Ele reina na igreja? Ele reina fora da igreja? Podemos 

chamar o que é comumente classificado como justiça social como avanços no 

reino de Cristo? 

 

o Reflita 

Como você responderia às perguntas do parágrafo acima? 

 

Compreendendo o reino de Deus 

A palavra grega para 'reino' refere-se tanto à 'regra' quanto à 'região' na qual 

essa regra é exercida. Jesus usa a palavra 'reino' em ambos os sentidos, tanto 

como atividade quanto como domínio. O reino de Deus é a atividade salvadora 

de Deus. No entanto, Jesus também fala em termos de entrar no reino de Deus 

não por nossa atividade. Em seu sentido mais amplo, o reino de Deus se refere 

ao futuro governo de Deus sobre uma nova humanidade em uma nova criação. 

Contudo, quando as pessoas respondem ao Evangelho e se submetem ao 

governo de Deus, elas entram no reino no presente — e, além disso, também 

experimentam uma antecipação das bênçãos de seu futuro reino através do 

Espírito Santo. 
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No Evangelho de Marcos, Jesus inicia seu ministério anunciando a vinda do 

reino de Deus e chamando as pessoas a se arrependerem (1.14-15). Marcos nos 

mostra a autoridade de Jesus sobre as pessoas (1.16-20), no ensino (1.22), sobre 

os espíritos malignos (1.23-27) e sobre as doenças (1.29-34). Jesus até 

reivindica autoridade para perdoar pecados (2.1–12). Ele exerce autoridade 

sobre o mundo natural (4.35-41) e sobre a morte (5.21-24, 35-43). Carl F. 

Henry diz: “No início de seu ministério público, Jesus manifesta uma 

autoridade (do grego, exousia, literalmente, “fora de si mesmo”) que o diferencia 

dos escribas; ele próprio era o especialista (Mc 1.21-22), falando com 

autoridade divina, em vez de apenas citar outros.”25 

Mas em Marcos 2–3 nos é apresentada uma série diferente de histórias: uma 

sequência que descreve a oposição e a rejeição que Jesus enfrenta. O ensino do 

capítulo 4 ocorre "em outra ocasião" (4.1). Em outras palavras, ele está 

relacionado aos capítulos 2–3, não cronologicamente, mas pelo tema do reino 

de Deus. O ensino do capítulo 4 explica os eventos dos capítulos 2–3. As 

histórias dos capítulos 2–3 são histórias de rejeição. Os judeus esperavam que o 

Messias viesse em poder e glória. Portanto, se a mensagem de Jesus é rejeitada, 

como pode ser correta quando ele proclama a vinda do reino de Deus? 

 

o Exercício 

Leia Marcos 4.1-34. Como vem o reino? Como o reino virá? 

 

																																																								
25 Carl F. Henry, God, Revelation and Authority (Wheaton, IL: Crossway, 1999), loc. Kindle: 24609. 
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O reino vem secretamente 

A resposta é que o reino vem secretamente. Os judeus esperavam que o reino 

viesse em triunfo. Deus varreria seus inimigos em uma labareda de glória e 

poder. Na realidade, o segredo do reino é que, embora isso não tenha 

acontecido, o reino chegou. A vinda do reino é um segredo dado apenas a 

alguns (Mc 4.11). Ele chegou de maneira oculta. Em Marcos 4.30–31, Jesus 

compara o reino de Deus a uma semente de mostarda. Uma semente de 

mostarda era a epítome proverbial do que é pequeno. Do mesmo modo, o reino 

de Deus parece pequeno e insignificante. Além disso, não é simplesmente o caso 

que o reino vem secretamente: na verdade, ele se opõe. Esse é exatamente o 

oposto do que esperamos. Esperamos que o reino de Deus venha em glória e 

triunfo, mas aqui o reino é desprezado e rejeitado. Em certo sentido, embora 

oculto, ele é revelado em perseguição e oposição. Ele é visto de uma forma 

oposta: na forma de rejeição. 

 

O reino vem graciosamente 

Marcos inicia seu Evangelho com uma citação de Malaquias. Fala de um 

precursor que preparará o caminho para a vinda de Deus. Isto é dito seguinte 

no contexto: 

Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante 

de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu 

templo; o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá”, diz o 

Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem 
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ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives 

e como o sabão do lavandeiro. (Ml 3.1-2) 

As pessoas reclamam: “Onde está o Deus da justiça?” (Ml 2.17). Malaquias diz: 

Deus está voltando, mas quando ele vier, quem poderá suportar sua vinda? 

Quando o Deus da justiça vier em triunfo e julgamento, ele descerá sua rua. Ele 

te julgará, e quem pode suportar? Este é o dilema do povo de Deus: ansiamos 

que Deus intervenha na justiça e estabeleça seu governo. No entanto, sua vinda 

será nossa derrota e nosso julgamento. A solução de Deus é que a vinda do 

reino de Deus ocorra em dois estágios. Ele vem primeiro secretamente e 

graciosamente. Há julgamento, mas o rei é quem é julgado. O julgamento 

ocorre na cruz e recai sobre o rei. Ele morre em nosso lugar. O reino vem em 

primeiro lugar na graça. 

João Batista anunciou que: “O machado já está posto à raiz das árvores, e toda 

árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo” (Mt 3.10). 

Contudo, quando Jesus vem, o machado não cai. João não é justificado, mas 

preso. Então, João Batista envia mensageiros a Jesus para perguntar se ele é 

verdadeiramente o Cristo. Jesus responde dizendo: Jesus respondeu: “Voltem e 

anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo: os cegos veem, os aleijados 

andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são 

ressuscitados, e as boas-novas são pregadas aos pobres; e feliz é aquele que não 

se escandaliza por minha causa” (Mt 11.4-6). A resposta de Jesus é uma alusão a 

Isaías 35.4-6 e 61.1-2. Jesus está se identificando como o cumprimento das 

promessas messiânicas. Seus milagres demonstram que ele é quem traz o futuro 

prometido de Deus. Curiosamente, Jesus editou suas fontes. Ambas as 

passagens em Isaías falam de julgamento, mas Jesus não menciona a vinda de 
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Deus "com vingança; com retribuição divina” (Is 35.4), nem “o dia da vingança 

de nosso Deus” (Is 61.2). O reino chegou, mas não o dia da vingança — ainda 

não. João Batista havia dito que em sua vinda, Cristo virá com "a pá em sua 

mão... queimando a palha com fogo inextinguível" (Mt 3.11-12). Mas primeiro 

o reino vem graciosamente. 

 

O reino vem através da palavra de Deus 

Como Jesus se opõe aos líderes de Israel e sua própria família (Mc 3.20–21), ele 

escolhe os doze apóstolos para formar um novo Israel (combinando as doze 

tribos de Israel). Em 3.31–35, Jesus chama a constituir uma nova família — a 

nova família de Deus. No meio dessa oposição e rejeição, nasce uma nova 

comunidade. O reino vem por meio de uma nova comunidade, um novo povo, 

uma nova família. No entanto, observe que o que forma essa nova comunidade 

e o que a marca é a palavra de Jesus — o Evangelho: "Quem faz a vontade de 

Deus é meu irmão, irmã e mãe" (3.35). O semeador na parábola semeia a 

palavra (4.4). É assim que o reino vem: através da palavra de Deus.  

É assim que o reino avança: através da semeadura da palavra de Deus. O 

crescimento do reino ocorre quando as pessoas “ouvem a palavra” de Deus e “a 

aceitam” (4.20). A nova família é construída em torno daqueles que fazem a 

vontade de Deus. O novo Israel é constituído pela pregação do Evangelho 

(3.14). O reino cresce quando as pessoas ouvem e aceitam a palavra de Deus. 

Pense nos leitores de Marcos. Jesus se foi, subiu ao céu e, portanto, eles se 

perguntam: "Como o rei está presente?" A resposta de Marcos é esta: através de 

sua palavra. 
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Desde a criação Deus governou através de sua palavra. E hoje ele continua a 

governar através da palavra do Evangelho. Por meio do Evangelho, convidamos 

as pessoas a se submeterem ao governo de Deus e seu Messias. Como a Grande 

Comissão deixa claro, o governo de Cristo é exercido através do Evangelho. 

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade 

nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-

os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com 

vocês, até o fim dos tempos”. (Mt 28.18–20) 

Toda autoridade foi dada a Cristo e, portanto, ele nos envia ao mundo para 

chamar as nações à obediência. É através da pregação do Evangelho que Jesus 

exerce seu cetro no mundo. Através do Evangelho, ordenamos que as pessoas se 

submetam a Jesus. Através do Evangelho, o julgamento é passado sobre as 

pessoas que continuam a rejeitá-lo. Somos embaixadores trazendo um 

pronunciamento do próximo rei. Somos como arautos que vão aos cidadãos de 

um país para anunciar que está chegando um rei que justamente reivindica sua 

lealdade. Aqueles que atualmente os governam são tiranos e usurpadores. Se eles 

reconhecerem o senhorio de Cristo sobre eles, experimentarão seu governo 

como bênção, vida e salvação. Se o rejeitarem, o experimentarão como 

conquistador e juiz. Devemos transmitir esta mensagem de maneira graciosa e 

gentil: não podemos manipular ou forçar alguém a se arrepender (1Pe 3.16), 

mas um dia todas as pessoas dobrarão os joelhos diante de Jesus e o confessarão 

como Senhor (Fp 2.9-11). 
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O reino virá em glória 

Até agora, vimos que o reino de Deus vem secretamente. Ele está oculto. Os 

judeus esperavam que o reino viesse em glória, mas em Jesus vem de maneira 

oculta, perseguida. Os judeus esperavam que o reino viesse em poder e 

julgamento, mas em Jesus ele vem de uma maneira graciosa através do 

Evangelho. Vem como o presente da salvação e o chamado ao arrependimento. 

Mas os judeus não estavam errados em suas expectativas. O reino virá em glória, 

poder e julgamento. Não devemos pensar que a presença secreta e graciosa do 

reino significa que o reino não virá em triunfo. Apesar da normalidade da vida, 

a “colheita chegou” (Mc 4.26-29). Uma vez que a semente é semeada, a 

colheita chegará.  

A vida continua. O dia segue a noite. Dormimos, acordamos, nos cansamos e 

vamos dormir de novo. A vida parece girar e girar. Todavia, o tempo todo, 

podemos ter certeza disso: o reino de Deus está chegando e a colheita será 

grande (4.30-32). Apesar de seu pequeno começo, a colheita será grande. O 

reino pode ser secreto. Pode estar oculto. Pode ser contrariado, mas não se 

engane: ele virá em glória. Ele encherá a terra. Ele oferecerá refúgio para pessoas 

de todo o mundo. Ele triunfará. O reino é secreto e oculto, mas um dia será 

revelado e divulgado (4.21-22). Um dia chegará em glória e poder. Portanto, 

diz Jesus, prepare-se ouvindo e submetendo-se a palavra — o Evangelho do 

reino (4.23-25). 
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o Refletir 

Suponha que um poço seja cavado em uma vila que traga água limpa pela 

primeira vez ou que um viciado em drogas seja reabilitado no contexto de uma 

comunidade amorosa. 

• Isso é um avanço do reino de Deus? 

• É um ato de salvação divina? 

• Faz diferença se a equipe de perfuração ou a comunidade de viciados em 

drogas são cristãos? 

Ou suponha que um regime opressivo seja derrubado ou que seja aprovada uma 

lei que melhore a condição de vida da maioria dos pobres. Podemos dizer que o 

reino de Deus chegou de alguma maneira? 

 

Não devemos confundir a esperança última de uma nova criação com 

esperanças imediatas: expectativas de mudança em nossa vizinhança, sociedade 

ou mundo. Com demasiada frequência, a linguagem da esperança cristã é usada 

para despertar expectativas de mudanças na história. Dizem que os cristãos são 

pessoas esperançosas, e essa esperança pode energizar movimentos de mudança 

social. Alguns destes chegam ao ponto de se arriscar no neologismo, inventando 

o verbo esperançar. No entanto, isso confunde a esperança bíblica de uma nova 

criação com a expectativa humanista de uma mudança na sociedade. Isso não 

pode ser sustentado à luz da evidência bíblica. A esperança futura  escatológica é 

certa e surge da promessa de Deus. Ela não nos decepciona (Rm 5.5). As 
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esperanças históricas — expectativas por excelência — são suscetíveis à 

decepção. 

Deus trabalha soberanamente em todo o mundo. Isso é o que a tradição 

reformada chama de "graça comum". “[Seu Pai] faz nascer o seu sol sobre os 

maus e os bons, e envia chuva sobre os justos e os injustos” (Mt 5.45). Howard 

Peskett sugere que é melhor falar em 'reformar' a sociedade do que em 'resgatar' 

a sociedade.26 Como Deus é ativo no mundo, podemos tentar uma reforma 

social, mas a sociedade não será resgatada até que Cristo retorne. Não devemos 

chamar de mudança social a vinda do reino de Deus. A soberania de Deus não 

começou com a encarnação. Deus sempre esteve ativo na história, mas a vinda 

de Jesus representou algo novo: a vinda de Jesus significava que "o reino de 

Deus veio a você" (Lc 11.20; ver também Mc 1.14-15; Lc 17. 20-21). O reino 

de Deus é Deus restabelecendo seu domínio sobre o mundo. O reino vindouro 

de Deus está presente agora por meio do Espírito e do Evangelho, onde o 

governo de Deus e seu Messias é reconhecido. Em outras palavras, a igreja é o 

'lugar' na terra onde Deus governa e que antecipa, embora imperfeitamente, o 

futuro reino de Deus que abrangerá toda a criação. 

O Novo Testamento apresenta a igreja como a comunidade do reino em que 

Jesus é reconhecido como Senhor do universo e por meio da qual, em 

antecipação ao fim, o reino se manifesta concretamente na história. É a igreja 

que manifesta os eternos propósitos reconciliadores de Deus (Ef 3.1-11). Tal 

manifestação é de onde qualquer outra atividade da igreja na terra deve brotar. 

Essa manifestação primordial e prioritária é a pregação do Evangelho. George 

Ladd diz:  
																																																								
26 Howard Peskett e Vinoth Ramachandra, The Message of Mission  (IVP, 2003), 255. 
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A igreja é a comunhão dos discípulos de Jesus que recebem a vida do 

Reino e se dedicam à tarefa de pregar o Evangelho do reino no mundo. 

Filipe foi a Samaria pregar as “boas novas do reino de Deus e do nome 

de Jesus Cristo”(At 8.12). Paulo foi a Roma e pregou, primeiro aos 

judeus e depois aos gentios, o Reino de Deus (At 28.23,31)”.27 

 

Conclusão 

Alguns cristãos veem avanços no espectro social na história como a vinda do 

reino de Deus, mas no Novo Testamento o reino vem através do Evangelho, à 

medida que as pessoas se submetem à palavra de Deus. O reino de Deus será 

supremo sobre todas as coisas quando Cristo voltar, mas nesse meio tempo ele 

vem secretamente e graciosamente pela palavra de Deus. A dimensão social da 

salvação é antecipada na história na vida diária da comunidade cristã de forma 

lenta e gradual, sem o imediatismo que dita o espírito do tempo. Alertando 

sobre o risco de usar de paliativos e soluções de curto prazo para mudanças 

sociais, Walter McAlister diz: “A Igreja não realiza em curto prazo. Jesus Cristo 

morreu, foi sepultado, ressuscitou e o Sinédrio não mudou nada, o Império 

Romano continuou de pé e só caiu 400 anos depois. Ou seja, em curto prazo a 

vida de Jesus Cristo e sua obra aparentemente não fizeram nenhuma diferença 

social.”28 

 

 

																																																								
27 George E. Ladd, O Evangelho do Reino de Deus (São Paulo, SP: Shedd, 2008), 124. 
28 Walter R. McAlister, O Fim de uma Era (Rio de Janeiro, RJ: Anno Domini, 2012), 125. 
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o Exercício 

Faça uma lista de algumas implicações práticas desse reino de Deus que ainda 

está por vir em sua igreja e em seu contexto mais amplo de vida. Quais são os 

primeiros passos que você pode dar para expressar melhor o reino de Deus onde 

você está? 
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CAPÍTULO 7 

A JUSTIÇA DE CRISTO EM UM  

MUNDO AUTO-JUSTIFICADO 

E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, 

e seu reino não terá fim. 

 

As pessoas deste mundo estão em uma missão: uma missão para provar a si 

mesmas. Vemos isso em nossa cultura viciada em trabalho. Cada vez é mais 

comum que trabalhadores diminuam suas folgas e se lancem em jornadas 

extenuantes. Mesmo quando saem de férias, continuam rotineiramente 

trabalhando. A expressão em inglês “workaholic” se universalizou de forma 

positiva para muitos que se orgulham de serem “viciados em trabalho”. 

 

o Reflita 

Por que você acha que o excesso de trabalho tem sido cada vez mais difundido 

em nossa cultura? 

 

Talvez a maior razão pela qual as pessoas estejam ocupadas demais seja que elas 

estão tentando provar a si mesmas. A atividade se tornou uma marca de honra 

em nossa cultura. Pense em como usamos a palavra "ocupado". Considere uma 
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expressão como "sou um homem muito ocupado". O que isso significa? Isso 

não significa: "Minha vida está fora de controle". Significa: "Sou uma pessoa 

muito importante. Você deve me mostrar um pouco de respeito". A tecnologia 

é o emblema que mostra nossa ocupação. Temos nossos telefones celulares e 

laptops para que as pessoas saibam que estamos ocupados, somos importantes e 

indispensáveis. 

Não costumava ser assim. Os gregos e romanos desprezavam o trabalho. O 

trabalho era para escravos. As aulas de cultura eram as aulas de lazer. Na igreja 

medieval, as pessoas realmente espirituais eram os contemplativos, que não 

trabalhavam. O trabalho era para monges leigos. O trabalho humilhava — mas 

apenas humilhava você porque não era digno. A Reforma mudou tudo isso. Na 

cosmovisão da Reforma, você glorificava a Deus e servia a outras pessoas por 

meio do seu trabalho. Então, as pessoas culpam nossa cultura de excesso de 

trabalho pela 'ética protestante do trabalho'. No entanto, no pensamento da 

Reforma, você trabalha para a glória de Deus. Além disso, você também 

descansa para a glória de Deus. Você encontra sua identidade em conhecer e 

servir a Deus. O problema é a secularização da ética protestante do trabalho. O 

secularismo tira a parte de Deus. Agora o trabalho se tornou um fim em si 

mesmo. As pessoas encontram identidade e realização por meio do próprio 

trabalho. Portanto, não é de admirar que trabalhemos tão duro — o trabalho é 

a nossa salvação; é o que nos dará significado e identidade. Não é à toa que 

estamos tão ocupados. 

Pastores e líderes cristãos em geral não estão imunes a isso. Nós também 

frequentemente estamos ocupados porque queremos provar a nós mesmos — 

para Deus, para outras pessoas, para nós mesmos. Estamos ocupados porque 
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não cremos na graça de Deus. A confessamos e a pregamos, mas há momentos 

em que não a vivemos.  

Jesus clamou na cruz: "Está consumado!" O trabalho está feito. A tarefa está 

completa. Não há mais nada para você fazer. Aqui está o que você precisa fazer 

sobre sua ocupação como auto-justificação: nada. Tudo já foi feito. 

 

o Reflita 

Você consegue identificar outros exemplos em nossa cultura de pessoas tentando 

provar a si mesmas? 

 

Martinho Lutero e a Justificação 

Em 31 de outubro de 1517, um jovem monge agostiniano pregou 95 teses na 

porta da igreja em Wittenberg, Alemanha. O nome dele era Martinho Lutero. 

Suas 95 teses foram ocasionadas pela chegada em Wittenberg de Tetzel, um 

frade dominicano. Tetzel estava vendendo indulgências — promessas do papa 

de livramento do purgatório. “Assim que a moeda no cofre toca, a alma do 

purgatório brota”, era o jingle da propaganda. 

O ponto central da Reforma Protestante foi o entendimento renovado de 

Lutero da doutrina da justificação. Lutero descreveu justificação como "o 

resumo da doutrina cristã" e "o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai". A 

primeira biografia de Lutero foi escrita por seu amigo Phillip Melanchthon em 

1549. Melanchthon nos diz que, depois que Lutero se formou, ele começou 
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estudar direito. Sua família e amigos esperavam com confiança que o jovem e 

brilhante Lutero fizesse uma grande contribuição para o estado, mas, em vez 

disso, juntou-se aos monges agostinianos, com grande diligência acadêmica 

aliada à profunda e disciplinada vida devocional. 

Entretanto, todos os seus esforços religiosos não podiam dar a Lutero nenhuma 

garantia de sua salvação. Quando um amigo íntimo morreu, Lutero ficou 

aterrorizado com o pensamento do julgamento de Deus. Ele foi ajudado por 

um velho monge que o encorajou a crer que o "creio no perdão dos pecados" 

no Credo significava que seu pecado foi perdoado. 

Na teologia medieval, o pecado era visto como um problema a ser curado. 

Nesta vida, o cristão está suspenso entre a graça de Deus (mediada pelos 

sacramentos) e o julgamento de Deus. A teologia medieval acrescentou uma 

distinção entre a graça real e a graça habitual. A graça real deu perdão aos 

pecados, desde que fossem confessados. A graça habitual mudou a natureza 

ontológica do homem — curando o problema do pecado original através da 

participação regular nos sacramentos (quase como se fossem medicamentos). 

O problema de Lutero era que, uma vez que apenas pecados reais confessados 

eram perdoados, ele era obcecado por não ignorar o pecado. Passava horas 

confessando a Staupitz, seu superior na ordem agostiniana, e depois voltava 

correndo com uma nova contravenção que se lembrava. Em um ponto, Staupitz 

disse: 

Olhe aqui, irmão Martinho. Se você vai confessar tantas vezes, por que 

não faz algo que valha a pena confessar? Mate sua mãe ou seu pai! 
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Cometa adultério! Pare de vir aqui com esses pecados exagerados e 

falsos!29 

Em 1512, Lutero, aos 26 anos, foi enviado por sua ordem como professor de 

estudos bíblicos para a nova Universidade de Wittenberg. Estava estudando 

Agostinho e ministrando palestras sobre os Salmos, Romanos e Gálatas, que 

levaram Lutero a um novo entendimento radical. 

 

Justiça como um dom 

Um momento importante é o que é conhecido como sua "experiência na torre". 

Lutero descreveu sua experiência assim: 

Enquanto isso, no mesmo ano, 1519, comecei a interpretar os Salmos 

mais uma vez. Senti-me confiante de que agora tinha mais experiência, já 

que havia feito cursos a partir das Cartas de São Paulo aos Romanos, aos 

Gálatas e à Carta aos Hebreus. Eu tinha concebido um desejo ardente de 

entender o que Paulo queria dizer em sua Carta aos Romanos, mas 

aquela palavra que está no capítulo um: “Porque no evangelho é revelada 

a justiça de Deus.” Eu odiava essa palavra, 'justiça de Deus' (iustitia Dei), 

que, pelo uso e costume de todos os meus professores, fui ensinado a 

entender filosoficamente como se referindo à justiça formal ou ativa, 

como eles chamam, isto é, a justiça pela qual Deus é justo e pela qual ele 

pune os pecadores e os injustos. 

																																																								
29 Citado em Timothy George, Theology of Reformers (Broadman, 1988), 65. 
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Mas eu, monge irrepreensível, senti que diante de Deus eu era um 

pecador com uma consciência extremamente perturbada. Eu não podia 

ter certeza de que Deus estava apaziguado pela minha satisfação. Eu não 

amava, não, mas odiava o Deus justo que castiga os pecadores. Em 

silêncio, se eu não blasfemava, então certamente murmurei 

veementemente e fiquei com raiva de Deus. Eu disse: “Não basta que 

nós, pecadores miseráveis, perdidos por toda a eternidade por causa do 

pecado original, sejamos oprimidos por todo tipo de calamidade através 

dos Dez Mandamentos? Por que Deus amontoa tristeza sobre tristeza 

através do Evangelho e através do Evangelho nos ameaça com sua justiça 

e sua ira?” E assim eu estava, furioso e com a consciência selvagem e 

perturbada. Eu constantemente incomodava São Paulo sobre aquele 

lugar em Romanos 1 e queria ansiosamente saber o que ele queria dizer. 

Meditei noite e dia nessas palavras até que, finalmente, pela misericórdia 

de Deus, prestei atenção ao seu contexto: “A justiça de Deus é revelada 

nela, como está escrito: 'A pessoa justa vive pela fé'”. Comecei a entender 

que, neste versículo, a justiça de Deus é aquela pela qual a pessoa justa 

vive por um dom de Deus, isto é, pela fé. Comecei a entender que esse 

versículo significa que a justiça de Deus é revelada através do Evangelho, 

mas é uma justiça passiva, ou seja, aquela pela qual o Deus 

misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito: “O justo vive pela 

fé.” De repente, senti que nasci de novo e entrei no paraíso através de 

portões abertos. Imediatamente vi toda a Escritura sob uma luz diferente. 

Examinei as Escrituras de memória e descobri que outros termos tinham 

significados análogos, por exemplo, a obra de Deus, ou seja, o que Deus 



	 91	

opera em nós; o poder de Deus, pelo qual ele nos torna poderosos; a 

sabedoria de Deus, pela qual ele nos torna sábios; a força de Deus, a 

salvação de Deus, a glória de Deus. 

Eu exaltei essa minha palavra mais doce, 'a justiça de Deus', com tanto 

amor quanto antes eu a odiava com ódio. Essa frase de Paulo era para 

mim o próprio portão do paraíso. Depois, li "Sobre o espírito e a letra", de 

Agostinho, no qual encontrei o que não ousava esperar. Descobri que ele 

também interpretou 'a justiça de Deus' de maneira semelhante, a saber, 

como aquela com a qual Deus nos cobre quando nos justifica. Embora 

Agostinho tenha dito isso imperfeitamente e não tenha explicado em 

detalhes como Deus nos atribui justiça, ainda me agradou que ele 

ensinasse a justiça de Deus pela qual somos justificados.30 

 

o Exercício 

Explique a outra pessoa: Qual era o entendimento de Lutero sobre "a justiça ou 

a justiça de Deus" antes deste evento?  

Qual foi a sua compreensão disso depois? 

 

Em Romanos 1.17, Paulo escreve: “Porque no evangelho é revelada a justiça de 

Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: “O justo 

																																																								
30 ‘Martin Luther Discovers the True Meaning of Righteousness’, trecho do prefácio para a edição compelta de 
Luther’s Latin Works  (1545), trad. Andrew Thornton de ‘Vorrede zu Band I der Opera Latina der 
Wittenberger Ausgabe, 1545’ em Volume 4 de Luthers Werke in Auswahl, org. Otto Clemen  (Berlin: de 
Gruyter, 6a ed., 1967), 421-428. 
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viverá pela fé”.” Lutero não podia entender como a retidão ou justiça de Deus 

pode ser Evangelho — boas novas. Parecia oferecer apenas a ameaça de 

julgamento. A lei não apenas nos condena, mas o Evangelho também! "Porque 

no evangelho é revelada a justiça de Deus." Contudo, Lutero começou a ver a 

justiça de Deus revelada no Evangelho, não como uma qualidade de Deus — 

sua justiça imparcial pela qual ele julga os pecadores. Em vez disso, ele viu isso 

como um presente de Deus. A justiça de Deus é a justiça que ele nos dá para 

que sejamos justos diante dele. A justiça de Deus não é um atributo de Deus 

que se ergue sobre e contra a humanidade, julgando-nos com base no mérito. É 

o dom de Deus pelo qual Deus nos declara justos, mesmo que não sejamos 

justos. 

 

Justiça externa 

À medida que o pensamento de Lutero se desenvolvia, ele começou a ver que 

justificação não significa justificar ou mudar uma pessoa, mas considerar justos, 

declarar justos, absolver. A justificação é sobre meu status diante de Deus, não o 

que Deus faz dentro de mim. 

 

o Exercício 

Para explorar as implicações disso, compare as declarações sobre justificação na 

Confissão de Westminster (a clássica declaração de fé do protestantismo 

britânico) e o Concílio de Trento (a resposta católica à Reforma): 
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Confissão de Westminster 

Da Justificação 

I, II. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta 

justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar 

os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus 

não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, 

mas somente em consideração da obra de Cristo... A fé, assim recebendo e 

assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de 

justificação; ela, contudo não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre 

anda acompanhada de todas as outras graças salvadores; não é uma fé morta, 

mas obra por amor. 

Da fé salvadora 

I. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das 

suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é 

ordinariamente operada pelo ministério da palavra; por esse ministério, bem 

como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e 

fortalecida. 

Da perseverança dos santos 

I. Os que Deus aceitou... não podem decair do estado da graça, nem total, 

nem finalmente; mas, com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até 

o fim e serão eternamente salvos. 

Da certeza da graça e da salvação 
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I. ...os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com 

sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, 

podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça... 

Concílio de Trento 

Sobre a justificação 

CANON I. Se alguém disser que o homem pode ser justificado diante de 

Deus por suas próprias obras... sem a graça de Deus através de Jesus Cristo; 

seja anátema. 

CANON IX. Se alguém disser que somente pela fé os ímpios são justificados 

de modo a significar que nada mais é necessário para cooperar a fim de 

receber a graça da justificação e que não é necessário que um homem esteja 

preparado e descartado pelo movimento de sua própria vontade; seja 

anátema. 

CANON XII. Se alguém disser que a fé justificadora nada mais é do que a 

confiança na misericórdia divina que perdoa os pecados por amor de Cristo; 

ou que somos justificados apenas por essa confiança; seja anátema. 

CANON XXIV. Se alguém disser que a justiça recebida não é preservada e 

aumentada diante de Deus através de boas obras; mas diz que, em vez disso, 

boas obras são simplesmente os frutos e sinais da Justificação obtidos e a 

maneira como ela aumenta; seja anátema. 

[Sobre garantia e perseverança]  
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CANON XV-XVI. Se alguém disser que um homem que nasceu de novo e, 

justificado, é obrigado pela fé a crer que ele está seguramente no número de 

predestinados... e que ele tem o dom da perseverança até o fim (a menos que 

ele tenha aprendido isso por revelação especial ); seja anátema. 

 

A teologia medieval pensava na graça como uma qualidade em ação dentro de 

nós. A justiça nos foi dada para que pudéssemos ser justificados. Fomos curados 

pela graça de Deus para que pudéssemos estar diante dele. 

No entanto, Lutero disse que a graça não era uma qualidade em ação dentro de 

nós, mas o favor imerecido de Deus em relação a nós. A causa da justificação é a 

justiça externa de Cristo. Ela não é inerente a uma pessoa ou em qualquer 

sentido que lhe pertence. É extrínseca e não intrínseca.  

Melanchton, em particular, desenvolveu a ideia de justiça extrínseca na ideia de 

"imputação" (embora Lutero também use a frase em sua descrição de sua 

experiência de iluminação do entendimento). A teologia medieval (e o início de 

Lutero) falou de uma transmissão ou infusão de retidão que efetuou nossa 

justificação. Melanchton, por outro lado, falou da justiça de Cristo como sendo 

"imputada" a nós — é considerada como nossa por Deus. Nossos pecados não 

são removidos, mas não são contados contra nós. A justificação não é justificar, 

mas declarar justos. É a linguagem do tribunal e não do hospital. A justificação 

não é um processo de cura, mas uma declaração de inocência. 
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Pela fé somente 

Somos declarados justos somente pela fé. Lutero via as pessoas como passivas no 

processo de justificação. Não podemos iniciar o processo. Nós somos 

impotentes e escravizados. Estamos sem recursos soteriológicos — isto é, não 

temos nada para contribuir para a nossa salvação. Portanto, a justificação é — e 

só pode ser — pela fé e somente pela fé. A fé, aqui, é fidúcia — confiança ou 

crêdito pessoal. No período medieval, a fé era frequentemente vista como uma 

virtude (no sentido de 'fidelidade', lealdade). Para Lutero, a fé é simplesmente 

receber o que Cristo fez.  

 

Ao mesmo tempo justos e pecadores 

A princípio, Lutero pensou nos cristãos como parcialmente pecadores e 

parcialmente justos. A frase em latim é simul justus et peccator — ao mesmo 

tempo justo e pecador. Lutero continuou a usar essa frase, mas a entendeu de 

maneira diferente. Ele adicionaria a palavra semper (sempre). O cristão é sempre 

justo e sempre pecador. Não estamos em um processo gradual de uma coisa 

para outra. Em vez disso, durante toda a vida somos completamente justos e 

completamente pecadores. Somos pecadores porque ainda mantemos nossa 

natureza humana decaída, mas já aparecemos diante do tribunal de Deus e 

fomos declarados justos. Somos na verdade e totalmente pecadores, com relação 

a nós mesmos e ao nosso primeiro nascimento. Pelo contrário, na medida em 

que Cristo foi dado por nós, somos santos e totalmente justos. Por isso, sob 

diferentes aspectos, diz-se que somos justos e pecadores ao mesmo tempo. 
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Justificação e Santificação 

Erasmo de Roterdã disse: “Os luteranos buscam apenas duas coisas — riqueza e 

esposas... para eles o Evangelho significa o direito de viver como bem 

entendem.”31 Na realidade, Lutero argumentou que, embora não sejamos 

justificados pelas obras, as obras devem seguir a fé como fruto. O fruto da 

justificação é a fé ativa no amor. Esse amor não é direcionado a Deus para 

ganhar mérito, mas ao próximo. Somos libertados do fardo da auto-justificação 

para servir uns aos outros em amor. No sistema medieval, você buscava 

justificativa retirando-se do mundo para um mosteiro para passar seu tempo em 

confissão e disciplina religiosa. A justificação pela fé significava que você era 

livre para sair ao mundo e gastar seu tempo servindo aos outros, sem olhar por 

cima do ombro para avaliar como Deus o via. 

Melanchton e depois o luteranismo fizeram uma distinção nítida entre 

justificação, por um lado, e regeneração e santificação, por outro. Eles queriam 

se proteger contra a ideia católica de que a justificação começa com a 

regeneração e é completada através da santificação. 

João Calvino — o principal modelador da tradição teológica reformada — tem 

um conceito claro e inequívoco de justificação forense (legal). Todavia, ele evita 

a nítida distinção entre justificação e santificação (ou justificação secundária), 

colocando ambos sob o conceito abrangente e prévio da união do crente com 

Cristo pela fé. Portanto, embora ele chame a justificação de “principal 

articulação sobre a qual a religião se reclina” e a “soma de toda piedade”,32 

																																																								
31 Citado em Timothy George, Theology of the Reformers, 72. 
32 Citado em Alister McGrath, Iustitia Dei: A History of the Christian Doctrine of Justification: From 
1500 to the Present Day, 36. 
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Calvino lida com a justificação nas Institutas no artigo sobre o Espírito Santo. 

Justificação e santificação são frutos que decorrem da nossa união com Cristo. 

Alister McGrath diz: “Essa nova abordagem da justificação pode ser vista como 

uma recuperação — consciente ou inconsciente — da concepção realista de 

Lutero de justificação como o encontro pessoal do crente com Deus em Cristo, 

enquanto simultaneamente o extrinsecismo do conceito de Melanchton de 

justificação é retido.”33 Em outras palavras, Calvino recupera a dimensão 

relacional de Lutero enquanto protege a natureza forense da justificação 

explicitada em Melanchton. 

 

Conclusão 

1. Justificação é um ato forense pelo qual um crente é declarado justo. A 

justificação não é um processo pelo qual uma pessoa é feita justa. "Forense" 

significa "legal" — remonta a imagem de um tribunal. Envolve uma mudança 

de status, não uma mudança de natureza. 

2. A causa da justificação é a justiça estranha de Cristo. Não é inerente a uma 

pessoa ou em qualquer sentido que se diz pertencer a nós. Isso é imputado a 

nós. Não é comunicado a nós. 

3. A justificação é somente pela fé. Não podemos contribuir com nada. Cristo 

já fez tudo na cruz. 

4. Porque a justificação é um ato de Deus e porque é baseada na obra 

consumada de Cristo, podemos ter certeza. A justificação é escatológica na 

																																																								
33 Citado em Alister McGrath, Iustitia Dei, 38. 
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orientação: é absolvida no dia do julgamento. Mas a justificação é a garantia no 

presente de que o veredito final estará a nosso favor. 

Visão luterana da justificação 

• um ato forense 

• a imagem de um tribunal 

• justiça externa (de Cristo) 

• imputada 

• somente pela fé 

• Justificado agora com base no trabalho terminado de Cristo 

• um futuro garantido 

Visão católica da justificação 

• um ato de cura 

• a imagem de um hospital 

• justiça inerente (dentro do crente) 

• transmitida 

• começa com fé e continua através de sacramentos e boas obras 

• justificado agora com base no que nos tornaremos 

• um futuro incerto 

 

o Reflita 

Quais são as implicações pastorais e missionárias da justificação pela fé somente 

em Cristo? Como isso afeta a maneira como discipulamos os crentes e 
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testemunhamos aos incrédulos? (Pense nas maneiras pelas quais as pessoas 

procuram se justificar.) 
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CAPÍTULO 8 

A VIDA DO ESPÍRITO EM UM  

MUNDO SEM PODER 

Creio... no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e do Filho, que 

com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos 

profetas. Creio na Santa Igreja de Cristo, reconheço um só batismo para remissão 

dos pecados 

 

O culto às celebridades é uma marca dos nossos tempos e com o advento de 

serviços na Internet como YouTube e Instagram, esse espectro se ampliou ao 

ponto de tornar milionários jovens que começaram a gravar vídeos simplórios 

com um simples celular de dentro de seus quartos. Quinze minutos de fama se 

tornou coisa do passado; hoje se tornar um influenciador digital é algo que 

muda a vida de muitos, a ponto de algumas crianças afirmarem que é isso que 

querem ser quando crescer. Um sinal de como o mundo segue em uma jornada 

ao vazio é quando adultos buscam essa posição, assumindo uma persona que 

pode atrair muitas benesses em pouco tempo. Porém, a possibilidade de 

escaladas de poder através do “mundo virtual”, pôde ser observada naqueles que 

alçaram cargos no executivo e legislativo no último pleito eleitoral em nosso 

pais em razão de sua popularidade nas mídias digitais. 
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o Reflita 

Você consegue pensar em outras maneiras pelas quais as pessoas em nossa cultura 

procuram escapar de sua realidade e criar uma nova? 

 

O Senhor, o Doador da Vida 

O Credo diz: "Creio... no Espírito Santo, Senhor e Vivificador." Vamos olhar 

para a obra vivificante do Espírito Santo. Embora nosso foco esteja em sua obra 

doadora de vida aos crentes, ele também é "o doador da vida" na criação. Em 

Gênesis 2.7, lemos: “o SENHOR Deus formou o homem do pó da terra e 

soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivo”. 

Então, todas as pessoas têm a vida do Espírito no sentido de ter vida física — a 

vida da humanidade em Adão. Mas somente os crentes têm o Espírito 

escatológico dando-lhes vida espiritual — a vida da nova humanidade em 

Cristo. 

 

Regeneração 

A regeneração é a obra do Espírito 

Jesus diz: “Digo a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus se não 

nascer da água e do Espírito” (Jo 3.5). Foi a partir desta passagem que o teólogo 

puritano John Owen desenvolveu seu conceito de "regeneração" que significa 

simplesmente "nascer de novo". Jesus diz que você só pode entrar no reino de 

Deus e se tornar cristão, nascendo de novo através do Espírito. É o Espírito de 
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Deus que faz de você um cristão. O Espírito Santo realiza a obra da regeneração 

nas almas dos homens, das quais a água é o sinal externo. Enquanto João batiza 

com água, Jesus batiza "com o Espírito Santo e com fogo" (Mt 3.11; Mc 1.8; 

Lc 3.16). Em outras palavras, Jesus efetua através do Espírito a transformação 

interior da qual o batismo é um sinal externo. 

Toda a Trindade está envolvida em nossa salvação. Nossa salvação se origina no 

plano do Pai. No entanto, é o Espírito que completa essa obra, trabalhando em 

nós uma transformação interior. A obra do Espírito Santo é concluir o que o 

Pai planejava fazer por meio de seu Filho. A origem da nossa vida espiritual está 

em Deus. A plenitude desta vida está em Cristo e isso nos é comunicado pelo 

Espírito Santo. 

Alguns mal-entendidos 

• Regeneração não é simplesmente batismo — o batismo é o sinal externo de 

uma mudança interior. Regeneração é essa mudança interior. 

• Regeneração não é simplesmente uma reforma moral da vida — tentar viver 

uma vida melhor. A regeneração envolve um novo coração e uma nova 

natureza. Os não regenerados podem ser mais ou menos iníquos, mas seu 

estado diante de Deus é o mesmo. Além disso, não existem diferentes graus de 

regeneração. Posso ser mais ou menos parecido com meu pai do que meus 

irmãos e irmãs, mas somos igualmente filhos dele. 

• Regeneração não é fundamentada em experiências maravilhosas ou ouvir vozes 

celestiais. Embora o Espírito Santo continue agindo poderosamente por meio 

de dons para a edificação do Corpo de Cristo, ele não possui pessoas como um 

espírito maligno faz, tampouco tem como função provocar êxtase. 
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A necessidade de regeneração 

Nós somos maus por natureza por causa do pecado original que nos corrompe a 

todos. Portanto, somos incapazes de viver para Deus e debaixo de Deus. 

Regeneração é a capacidade que Deus nos devolve. Em outras palavras, nossa 

mente está cega para a verdade e nosso coração se opõe a Deus. As pessoas são 

incapazes e não querem acreditar na verdade sobre Deus. O resultado é que 

estamos espiritualmente mortos — incapazes de nos voltar para Deus ou fazer o 

bem (Ef 2.1-3). Os não regenerados estão em um estado de morte espiritual. 

Para serem vivificados, eles precisam de uma obra poderosa e eficaz do Espírito 

Santo, realizada em suas almas. Este trabalho é regeneração espiritual. Não 

somos livres para escolher Deus, porque somos escravizados pelo pecado. Em 

vez disso, pessoas não regeneradas escolhem desobedecer a Deus de maneira 

deliberadamente perversa. 

 

Regeneração é a concessão de vida espiritual, para que possamos responder ao 

Evangelho com fé e arrependimento. 

Regeneração é a inserção na alma de uma nova e verdadeira lei espiritual de 

vida, luz, santidade e justiça, que leva à destruição de tudo o que odeia a Deus e 

luta contra ele. A regeneração produz uma mudança milagrosa interior de 

coração. A regeneração é um ato criador de poder onipotente. A regeneração 

renova nossas mentes. Ser renovado no espírito significa que nossas mentes 

agora têm uma nova luz sobrenatural que salva e permite pensar e agir 

espiritualmente, vivendo de maneira santa em consonância com a palavra de 
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Deus. Kevin J. Vanhoozer diz: “Para cada um de nós o Espírito é uma espada 

que penetra em passagens inflexíveis e obscuras, ilumina as recâmaras da mente 

para que pensamentos e conclusões obscuros e incertos se tornem claros e 

eficazes e nos supra com interpretação prática.”34 

 

Santificação 

Santificação: passado, presente e futuro 

A santificação tem sido tradicionalmente usada para se referir ao processo 

gradual de transformação moral, de se tornar semelhante a Cristo. Entretanto, o 

Antigo Testamento também fala da santificação como um ato completo pelo 

qual temos acesso a Deus. “Quem poderá subir o monte do Senhor?” pergunta 

o salmista. “Quem poderá entrar no seu Santo Lugar? Aquele que tem as mãos 

limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos” 

(Sl 24.3-4). Ninguém pode se apresentar diante de Deus a menos que seja 

santo, assim como Deus é santo. Deus é um fogo consumidor que destrói tudo 

o que é impuro. No entanto, os crentes podem estar perante a Deus e chamá-lo 

de 'Pai'. Nós fomos santificados. Isso não significa que estamos agora sem 

pecado — ainda há um processo de transformação que não estará completo até 

a nova criação, mas agora somos declarados santos aos olhos de Deus. Nós 

fomos purificados pelo sangue de Jesus. 

Deus escolheu os crentes "como as primícias a serem salvas, mediante 

santificação pelo Espírito e crença na verdade" (2Ts 2.13). Paulo diz aos 

coríntios: "você foi lavado, foi santificado, foi justificado em nome do Senhor 
																																																								
34 Kevin J. Vanhoozer, First Theology: God, Scripture & Hermenutics (IVP, 2002), 238. 
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Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus" (1Co 6.11). Os cristãos são 

chamados de "santificados", que são "santos". Portanto, a santificação é “um 

ato único, válido por todo o tempo, imputando e transmitindo santidade, e 

uma obra contínua e progressiva”.35 

O ponto-chave é que não somos santificados para sermos aceitos por Deus. 

Somos aceitos por Deus por meio da justiça de Cristo. 

 

Regenerados em Comunidade 

Muitos reclamam que a santificação parece ter sido interrompida em um 

momento posterior na vida cristã. Então a alma parece ser um deserto estéril e 

morto, o que é exatamente o oposto de sua experiência nos primeiros anos de 

sua vida cristã. Mas eles devem entender que, embora seja natural que a graça e 

a santidade cresçam até a perfeição, ela não crescerá se seu crescimento não for 

ajudado, mas impedido. A negligência e a auto-indulgência pecaminosas, ou o 

amor por este mundo atual, impedem esse crescimento na graça. É, portanto, 

na comunidade dos santos que encontramos um ambiente saudável para o 

crescimento espiritual individual que se dá na edificação mútua no Corpo de 

Cristo. A remissão dos nossos pecados sinalizada em nosso batismo é 

fundamentada na declaração: Creio na Santa Igreja de Cristo. 

A questão é que, por ainda estarmos nessa progressão regeneradora, por nós 

mesmos somos invariavelmente inclinados a dois polos no relacionamento com 

o Espírito Santo: sermos exclusivamente místicos, tratando o Consolador como 

uma energia ou um poder extra-sensorial; ou nos contentarmos em manter uma 
																																																								
35 K. Bockmuehl, ‘Sanctification’, em New Dictionary of Theology  (IVP, 1988), 615. 
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visão tecnicista, analítica e com pouca ou nenhuma intimidade com a terceira 

pessoa da Trindade.  

Irineu de Lião diz que por meio do Espírito Santo, “os profetas profetizaram, os 

pais aprenderam as coisas de Deus e os justos foram conduzidos ao caminho da 

justiça”. Crer no Espírito Santo nos chama a um relacionamento com alguém, 

não com uma substância que nos enche para fazermos coisas extraordinárias ou 

uma doutrina a ser estudada; antes, o Espírito é uma pessoa que nos capacita a 

amar ao Deus Pai pela união com o Filho e amar o próximo como a nós 

mesmo. 

A prática da doutrina do Espírito Santo, portanto, passa a ser o serviço; e é por 

isso que carecemos da manifestação do Espírito por meio de dons espirituais, 

visando o bem comum (1Co 12.7), pois “Deus provê dons para que sirvam à 

igreja, e não para que exaltem indivíduos.”36 Sam Storms diz: “Os dons são a 

manifestação pública de Deus entre o seu povo. Rejeitar os dons espirituais, dar 

as costas a essa capacitação divina direta e graciosa é, de certo modo, dar as 

costas a Deus.”37  

A busca por essa capacitação tem sido tratada de forma equivocada por diversos 

setores da igreja evangélica, mas a ênfase no amor ao próximo, no bem comum 

e no serviço que fluem do amor a Deus é o que pode realinhar nossa prática dos 

dons do Espírito. Craig Keener diz: “Não cremos que os dons espirituais 

representem a questão mais importante para a igreja de hoje, mas cremos que 

eles apontam para um elemento crucial e inegociável: chamam-nos a depender 

																																																								
36 Craig S. Keener, O Espírito Santo na Igreja (São Paulo, SP: Vida Nova, 2018), 100. 
37 Sam Storms, Dons Espirituais: uma introdução bíblica, teológica e pastoral (Rio de Janeiro, RJ: Anno Domini, 
2013), 15. 
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do Espírito de Deus em nosso ministério e a outros. Não cremos que aqueles 

que exercem determinados dons sejam “mais espirituais’, mas consideramos que 

todos os dons espirituais devem pertencer a todo o corpo de Cristo.”38 

 

o Reflita 

• Pense na sua própria vida. Existem áreas em que você está resistindo à obra do 

Espírito, fazendo com que você não cresça espiritualmente?  

• Pense na vida da sua comunidade cristã. Existem áreas nas quais você está 

resistindo à obra do Espírito, fazendo com que você não esteja servindo em amor 

aos seus irmãos? 

 

Conclusão 

Um dia, os dons passarão (1Co 13.8), mas a santidade — expressão genuína de 

amor piedoso — não é apenas para esta vida. Ela continua conosco na 

eternidade e na glória. A morte não pode destruir a santidade. As atividades de 

santidade são realmente momentâneas e transitórias, mas seus frutos duram 

para sempre em recompensas (Ap 14.13; Hb 6.10). A santidade dura para 

sempre e entra na glória conosco. 

																																																								
38 Craig S. Keener, O Espírito Santo na Igreja (Vida Nova, 2018), 100. 
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CAPÍTULO 9 

A ESPERANÇA DO ESPÍRITO EM UM  

MUNDO SEM ESPERANÇA 

Aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém. 

 

A morte pode ser o último assunto que representa um tabu na sociedade 

contemporânea (já que o sexo certamente não é mais), e há muitos sinais de que 

queremos adiar o inevitável. No entanto, a morte é algo que não podemos 

controlar ou evitar. Parte do motivo do suicídio assistido é o sentimento de 

querer estar no controle. Queremos controlar nossa morte. As pessoas estão 

tentando desesperadamente afirmar algum controle sobre a morte. A morte não 

é natural — não faz parte do mundo que Deus criou. É uma intrusão, uma 

cicatriz na vida. 

Aqui estão alguns sintomas do medo da morte em nossa cultura: 

• hipocondria 

• programas exagerados de condicionamento físico 

• tentar parecer jovem 

• cirurgia plástica 

• crises de meia idade 
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• mentir sobre a idade 

• não agir de acordo com a própria idade  

• substitutos — carros velozes, amantes mais jovens, poder e assim por diante 

 

o Reflita 

O que vem à mente quando você ouve as palavras "escatologia", "fim dos 

tempos" ou "últimos dias"? 

 

A forma da esperança 

Escatologia significa ‘últimas coisas”, e não por acaso, é um dos últimos 

assuntos a despertarem o interesse da cristandade em geral. Talvez essa suposta 

falta de interesse decorra de uma suposição de que a escatologia tem tudo a ver 

com debates milenares — se você é pré-milenista, amilenista ou pós-milenista. 

Contudo, o milênio é realmente marginal ao tratamento bíblico da escatologia. 

Os temas-chave da escatologia bíblica são promessa, reino e esperança. 

Promessa 

Toda a narrativa bíblica é dirigida pela promessa de Deus a Abraão: a promessa 

de um povo e um lugar, a promessa de bênção para todas as nações. O Antigo 

Testamento é sobre como Deus cumpre fielmente essa promessa, apesar da 

infidelidade de seu povo. O Novo Testamento é sobre como essa promessa se 

realiza em Cristo. Paulo descreve a promessa de Abraão como "o evangelho 

anunciado antecipadamente" (Gl 3.8). Uma promessa é, por definição, uma 
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palavra sobre o futuro. A promessa de Deus é uma palavra escatológica. É isso 

que o escritor de Hebreus deixa claro em Hebreus 11. Abraão estava 

procurando uma cidade celestial. Impulsionada pela promessa de Deus, toda a 

história da Bíblia está avançando para esse clímax. A história é simplesmente 

incompreensível sem a escatologia. 

Reino 

Em Marcos 1, Jesus chega em cena anunciando a vinda do reino de Deus e 

chamando as pessoas a se arrependerem. Como vimos no Capítulo 6, os judeus 

dos dias de Jesus esperavam que o reino de Deus viesse em grande glória, 

varrendo os inimigos de Deus e fazendo justiça ao seu povo. Em Marcos 2 e 3 

Jesus sofre oposição e é rejeitado. Os leitores de Marcos devem ter se 

perguntado como isso poderia ser a vinda do reino de Deus. Em Marcos 4, 

portanto, Jesus conta uma série de parábolas sobre o reino. A expectativa 

judaica está certa. O reino de Deus virá em grande poder e glória. Mas primeiro 

vem de uma maneira oculta e graciosa. O reino é futuro e presente. A 

escatologia é sobre os últimos dias, mas os últimos dias começaram. O rei veio e 

nos mostrou como é o reino. Por isso, trabalhamos agora na expectativa de seu 

retorno e no cumprimento de tudo o que é prometido. Tal trabalho é nossa 

missão como proclamadores do Evangelho. 

Estar em missão, portanto, é anunciar a vinda do rei. O reino é avançado por 

meio da pregação. A base para a Grande Comissão é o fato de que toda 

autoridade foi dada ao Filho. Fazer missão é convidar as pessoas a se 

submeterem à sua autoridade. Esta é a nossa mensagem: se você continuar a 

desafiar Deus, experimentará o governo que virá como julgamento e destruição, 
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mas se você se submeter a ele agora, experimentará o governo que virá como 

vida, bênção e paz. Essas são as boas novas do reino de Deus. Essa é a nossa 

tarefa missionária: anunciar a vinda do rei e exortar todas as pessoas em todos os 

lugares a se arrependerem. 

Esperança 

O tema da esperança é difundido no Novo Testamento. Novo nascimento, de 

acordo com Pedro, é ser regenerado em uma esperança viva (1Pe 1.3). Parte do 

nosso problema pode ser o fato de operarmos de forma muito rígida dentro da 

estrutura da teologia sistemática. A teologia sistemática identifica as verdades 

eternas do cristianismo. Existe um lugar para esse campo do desenvolvimento 

teológico, mas seu uso indevido tende a minar a nossa esperança, ao nos 

concentrarmos no que é atemporal. No entanto, o cristianismo não é estático. É 

sobre o que acontece com o tempo e com o fim dos tempos. É sobre os 

propósitos de Deus na história humana.  

 

Escatologia e discipulado 

o Exercício 

Qual é a relevância da escatologia para o discipulado? Veja 1Coríntios 15.29-

32 e Mateus 6.19-21. 

 

Em 1Coríntios 15.29-32, Paulo pergunta: Por que “morremos todos os dias” se 

os mortos não ressuscitam? Muitos cristãos hoje vivem como se os mortos não 
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tivessem ressuscitado. Como não vivemos nossa esperança, buscamos bênçãos 

nesta terra. Não vivemos como estrangeiros e estranhos. Estamos bastante 

confortáveis aqui; por isso precisamos ser afetados por um discipulado que 

interfira diretamente no “já”, com a perspectiva do ainda “não”. 

No meio do grande tratado discipular de Jesus, o Sermão do Monte, somos 

advertidos pelo Mestre acerca de um dos grandes ídolos atemporais que nos 

seduzem: o dinheiro. O aspecto didático da passagem é sutil: Jesus não 

demoniza os tesouros da terra, simplesmente indica claramente que não 

devemos acumulá-los, pois tais são passivos da deterioração; a ênfase em questão 

se dá no céu, no que é perene. Nessa relação do “já e ainda não” o que prevalece 

é a vida eterna, que o próprio Jesus em sua oração sacerdotal afirma que começa 

em conhecer a Deus (Jo 17.3). Joel Theodoro diz: “Não há cristianismo sem fé 

na vida eterna. Cremos piamente na vida eterna porque cremos totalmente que 

Deus não mente, e foi ele quem a prometeu a nós e também sabemos que, se 

cremos, é porque Deus quis que crêssemos”.39 

Sem a escatologia, ficamos com um existencialismo cristão amolecido, no qual a 

experiência imediata é tudo que sobra. Em contraste, o Novo Testamento nos 

convida a olhar para o futuro nesse discipulado presente. James K. A. Smith diz: 

“Viver nessa interseção é ser alcançado pela vida de nosso Deus encarnado, que 

na plenitude dos tempos se cruza com a história e agora nos convida, 

continuamente, a ser seus contemporâneos.”40 

o Exercício 

																																																								
39 Joel Theodoro,  Conhecendo Deus Direitinho: uma leitura simples do Credo Apostólico (Rio de Janeiro, RJ:  
Talagarça, 2016), 58. 
40 James K.A. Smith, Discipleship in Present Tense: Reflections on Faith and Culture (Grand Rapids, MI: Calvin, 
2013), 23. 
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Veja Colossenses 3.1-4 e Hebreus 12.2-3. O que essas passagens nos dizem sobre 

a relação entre esperança e vida cristã? 

A atividade da esperança 

A missão não seria possível sem o poder transformador e a presença do reino de 

Deus. Ela deriva seu mandato da autoridade sobre toda a terra dada a Cristo 

ressuscitado. O discipulado deve manter em tensão a presença do reino de 

Deus, que torna possível o discipulado, e a glória futura daquele reino no qual 

depositamos nossa esperança. 

É importante dizer que a fé no poder de Deus e na presença de seu reino deve 

levar a uma expectativa que nos motiva a agir. Ao mesmo tempo, 

qualificaremos essa expectativa, reconhecendo que Deus é soberano e o pecado 

ainda está presente. Mas dizer isso não é novidade. Afinal, foi o pai das missões 

modernas, William Carey, que afirmou: "esperem grandes coisas de Deus e 

tentem grandes coisas para Deus". Contudo, relacionar essas expectativas 

próximas com a esperança escatológica do Novo Testamento cria confusão e o 

perigo da decepção, além de levar à negligência dos temas da paciência e 

resistência, que são vitais para a atividade missionária, motivados pela fé e amor. 

Alguns têm medo de uma escatologia "do outro mundo", temendo que isso 

afaste os cristãos do compromisso com o mundo e trabalhe para a mudança 

agora. Contudo, não precisamos ter medo de uma escatologia de outro mundo, 

se essa escatologia sustentar o discipulado moldado pela cruz. Para voltar à 

discussão do capítulo 6 sobre justiça social, não devemos ter medo de declarar 

aos pobres e oprimidos a vinda de um reino de justiça e abundância. 
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Isso não significa, contudo, que possamos ser complacentes com a situação dos 

pobres. Para Calvino, a paciência da esperança está sempre ligada à obra da fé e 

ao trabalho do amor (1Ts 1.3). Este é o tipo de fé que surge da esperança: “É 

uma fé sincera, cheia de poder, de modo que não foge a nenhuma tarefa 

quando nosso próximo precisa de ajuda.”41 É claro que para Calvino não são 

aqueles cujos afetos estão enraizados nesta terra que exercitam o amor pelos 

outros ao máximo. Pelo contrário, são aqueles que, por sua união com Cristo 

em sua morte, negam a si mesmos e mortificam a carne. São aqueles que, por 

sua união com Cristo em sua ressurreição, colocaram seus corações nas coisas do 

alto — estes são os que, livres agora de seus próprios interesses, realmente 

perseveram no amor e buscam a vida celestial hoje. 

Como tal, devemos esperar em silêncio e com pressa, suportando, mas não 

sendo preguiçosos. Confiantes em uma vida melhor pela frente, o crente é capaz 

de permanecer firme nas boas obras, pois a esperança da ressurreição tem o 

efeito de não nos cansar de fazer o bem.  

 

o Exercício 

Veja Lucas 12.13-34. Jesus pede um compromisso radical com os pobres: 

“Vendam o que têm e deem esmolas” (Lc 12.33). O que impede que isso 

aconteça? 

1. Na falta de esperança, procuramos as bênçãos deste mundo — versículos 13-

21  

																																																								
41  João Calvino, The Epistles of Paul the Apostle to the Romans and to the Thessalonians  (trad. Ross Mackenzie, 
Calvin’s Commentaries ; Eerdmans, 1960) 
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2. Na falta de fé, procuramos a segurança deste mundo — versículos 22-31 

 

Não devemos confundir a esperança última de uma nova criação com 

esperanças próximas. Com demasiada frequência, a linguagem da escatologia é 

usada para esperar mudanças na história. Sugerir, por exemplo, que a 

escatologia pode fomentar movimentos de mudança social com expectativa de 

esperança representa exatamente essa confusão. Isso não pode ser sustentado à 

luz da evidência bíblica. A futura esperança escatológica é certa e surge da 

promessa de Deus. Ela não nos decepciona (Rm 5.5). As esperanças históricas 

são suscetíveis à decepção e surgem, na melhor das hipóteses, na fé na presença 

do reino de Deus e, na pior delas, no otimismo infundado. 

No entanto, a esperança é uma base e um motivo poderosos para ações 

intencionais e amor sacrificial. Paulo diz: 

Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm 

demonstrado: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor 

e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 

(1Ts 1.3) 

 

O Espírito da esperança 

o Exercício 

Veja Romanos 8.22-27; 2Coríntios 1.21-22; 2Coríntios 5.5; Efésios 1.13-14. 

Por que o Espírito é 'o Espírito escatológico'? 
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O Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus sobre nós. "Não entristeceis 

o Espírito Santo de Deus, com quem foste selado para o dia da redenção" (Ef 

4.30). O selo do Espírito é o sinal de que Deus nos protegerá como seus até o 

dia da redenção. O Espírito nos deixa confiantes de que fazemos parte da 

família de Deus. 

Em Efésios 1.14, Paulo muda a metáfora. Ele descreve o Espírito como garantia 

de Deus. O Espírito é a garantia de Deus de que ele nos dará o que prometeu. 

Se você pagar um depósito por algo, receberá um comprovante dizendo que é 

seu. Não pode ser vendido para mais ninguém. Ele garante que ele pertence a 

você, mesmo que você ainda não o tenha recebido. O Espírito é um 'depósito' 

que garante nossa herança.  

Contudo, o Espírito é mais do que um depósito. Quando um homem dá a uma 

mulher um anel de noivado, é uma promessa que ele se casará com ela. O 

Espírito é uma promessa de nossa herança. Ele é mais do que isso. Um anel de 

noivado não é um antegozo do casamento. O Espírito nos dá algo da realidade 

da nova era no presente — mesmo que seja apenas uma fração do que está por 

vir. As bênçãos do Espírito são uma prévia do maravilhoso banquete de Deus. 

Por meio do Espírito, já desfrutamos algo da era vindoura na comunidade 

cristã. 

o Exercício 

Jesus disse: “O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde 

vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito” (Jo 

3.8). 

 1. Quais são os sinais de que o Espírito está operando em nossas vidas? 
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2. Como experimentamos a realidade de nossa vida futura no presente? 

Veja Romanos 8.5-6 e 8.15-16. Aqui estão dois sinais de que o Espírito está 

trabalhando em nossas vidas. (1) Lutamos contra o pecado. Nós nunca 

costumávamos lutar contra o pecado, mas o Espírito nos faz querer viver 

para Deus, então o pecado agora se torna uma luta em nossas vidas. (2) 

Queremos orar a Deus nosso Pai. O Espírito nos capacita a invocar Deus 

como nosso Pai, por meio do Filho. É o Espírito que faz a oração romper o 

céu. 

Conclusão 

É com essa perspectiva do mundo vindouro que declaramos o nosso “amém” 

ao Deus trino. Em nós mesmos, não residem faculdades que nos habilitem a 

lutar contra o pecado e vencer o mundo que jaz no maligno. Temos a fé, 

fundamentada nas Escrituras, que o Senhor Jesus venceu o mundo. Esse é o 

Evangelho que devemos proclamar. Que essa boa nova ilumine nossas 

mentes e aqueça nossos corações em dias sombrios e frios; modelando nossas 

práticas como filhos de Deus, discípulos de Jesus e povo cheio do Espírito 

Santo. 
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