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 “O que Jesus faria?” Você provavelmente já ouviu essa pergunta, 
já que ela tem sido muito popular nos círculos religiosos 
nas últimas décadas. Ela é encontrada em vários cartazes, 
camisetas, pulseiras, pôsteres, bijuterias e livros—geralmente 
na forma abreviada OQJF?

Mas esta é uma ótima pergunta e devemos sempre levá-la 
em consideração.

Um amigo meu apresentou uma variante dessa pergunta, 
que talvez seja ainda mais incisiva: “O que Jesus fez?”.

Eu gosto mais dessa variante, porque enquanto qualquer um 
de nós pode especular sobre o que Jesus poderia ou não fazer 
em certas situações, torna-se um pouco mais difícil arrazoar 
nossas respostas quando temos registrado nos Evangelhos 
e outras partes da Bíblia um relato concreto do que Jesus 
realmente fez.

Então, novamente, eu gosto mais dessa outra pergunta. Os 
fatos consistentes superam a especulação.

Todos os anos, em torno dessa época, penso nessas duas per-
guntas, porque a Bíblia registra claramente que Jesus disse a 
Seus seguidores especificamente “Faça isso” e depois lhes mos-
trou, através do exemplo, o que Ele queria que fizessem.

Entretanto, apesar desse exemplo e instrução, muitos que 
afirmam que O seguem não fazem o que Ele disse para fazer, 
ou fazem de forma diferente, ou fazem algo completamente 
alheio do que Ele disse claramente para fazer. Por que isso 
acontece?

Em Lucas 22 se descreve o que Jesus Cristo fez em Sua última 
noite na Terra com Seus apóstolos: “E, chegada a hora, pôs-se à 
mesa, e, com Ele, os doze apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito 
comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos 
digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no Reino 
de Deus” (versículos 14-16).

Observe como Jesus chamou essa celebração. Era a Páscoa, 
a celebração anual que Deus revelara aos israelitas cerca 
de quinze séculos atrás. Embora Cristo agora estivesse 
acrescentando-lhe um novo significado e dimensão, ela 
não era uma instituição totalmente nova. E não era para ser 
observada quando ou como alguém quisesse; seria necessário 
celebrá-la em uma noite específica a cada ano, seguindo as 
instruções que Ele entregou a Seus seguidores.

Continuando o relato de Lucas daquela noite: “E, tomando 
o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lho, dizendo: 
Isto é o Meu corpo, que por vós é dado; fazei isso em memória 
de Mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, 
dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no Meu sangue, que 
é derramado por vós” (versículos 19-20).

Há muito tempo, o vinho e os pães asmos faziam parte do 
costume da celebração da Páscoa, mas agora Jesus dava-lhes 

novo significado, agora eles seriam símbolos de Seu sacrifício 
e sofrimento.

Mais de vinte anos depois, o apóstolo Paulo repetiu essas 
palavras quando escreveu à igreja de Corinto (a propósito, um 
grupo em que parecia ter muito mais gentios do que judeus):

“Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que 
o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão; e, 
tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o Meu 
corpo que é partido por vós; fazei isto em memória de Mim. 
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, 
dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no Meu sangue; 
fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de Mim” 
(1 Coríntios 11:23-25).

Então, Jesus instruiu Seus apóstolos sobre o que fazer 
nessa ocasião a cada ano, e cerca de duas décadas depois, o 
apóstolo Paulo repetiu essas instruções para uma congregação 
predominantemente gentia. Ambos os relatos deixam claro 
que Jesus disse “Faça isso”, e que os cristãos devem fazer isso 
como uma celebração de Seu surpreendente sacrifício.

Então, por que as pessoas não fazem isso para observar 
a Páscoa hoje? Por que elas mudaram as instruções de 
Jesus? Por que elas substituíram o que Jesus ordenou a 
Seus seguidores por essas práticas e costumes que não 
existem em nenhuma parte da Bíblia—cultos ao nascer 
do sol, Domingo de Páscoa e ovos de coelhinhos em  
cestas coloridas?

Jesus nunca ordenou essas coisas, nem a Igreja primitiva. Ele 
nunca disse a Seus seguidores para realizar uma celebração 
especial de Sua ressurreição. Mas ordenou claramente que eles 
comemorassem anualmente Sua morte sacrificial com o pão e 
o vinho na Páscoa.

Neste ano, eu incentivo você a perguntar a si mesmo  
essas duas importantes perguntas: O que Jesus faria e o que 
Jesus fez?

Os artigos desta edição o ajudarão a entender as respostas 
para essas perguntas. Ademais, há outra questão importante: 
O que você fará a respeito disso?

Estamos aqui para ajudá-lo a entender o que Jesus fez e como  
Ele espera que sigamos Suas instruções e exemplos! Entre em  
contato conosco ou com um de nossos ministros no escritório 
mais próximo (os detalhes estão na página XX desta edição). 
Aguardamos seu contato!

editorial

Scott Ashley 
Editor-chefeO Que Jesus Faria?
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Provavelmente, muitos de nós estamos familiarizados com os 
fundamentos da história do êxodo de Israel da escravidão no 
Egito. Para resumir brevemente, os israelitas migraram para o 

Egito no tempo de José, dezessete anos antes da morte do patriarca 
Jacó, a quem Deus havia mudado o nome para Israel. A princípio, 
eles desfrutaram do favor dos egípcios por causa de tudo o que José 
fez como vizir [alto funcionário] ou primeiro-ministro do faraó. Mas 
com o passar dos anos, esse relacionamento mudou. Os egípcios 
começaram a ver os israelitas como uma ameaça.

Com o tempo, um novo faraó chegou ao poder e escravizou os 
israelitas. A situação ficou tão ruim que os egípcios começaram a 
matar bebês hebreus do sexo masculino para impedir que os israelitas 
excedessem em número os egípcios.

Durante esse tempo, Deus levantou um libertador chamado Moi-
sés. Ele foi salvo no nascimento e cresceu como membro da família 
real egípcia. Mas depois de matar um egípcio, ele fugiu do Egito para 
a terra de Midiã, onde, quarenta anos depois, Deus falou com ele na 
sarça ardente e o enviou de volta ao Egito para libertar os israelitas 
da escravidão.

Em Êxodo 7:1-5 Deus disse a Moisés que faria três coisas:
1. Tiraria os israelitas do Egito,
2. Faria isso “com grandes manifestações de julgamento” e
3. Mostraria aos egípcios que Ele é Senhor—o verdadeiro Deus.

Em Êxodo 12:12, Deus acrescenta que estava fazendo outra coisa 
muito importante: “Sobre todos os deuses do Egito farei juízos”. 
Assim, os juízos de Deus, em certo grau, seriam contra os deuses 
egípcios. Ao fazer isso, Ele ensinaria uma lição tanto para os egípcios 
quanto para os israelitas, que estavam no Egito há várias gerações 
e tinham se distanciado da religião de seus antepassados Abraão, 

Isaque e Jacó. Eles haviam imergido completamente na cultura e 
religião egípcia corrompida.

A cultura egípcia era muito idólatra e tinha uma multidão de 
deuses e deusas. Muitos destes assumiam a forma de animais, 
então os egípcios consideravam sagrados touros, vacas, carneiros, 
gatos, crocodilos, cobras, sapos e vários insetos e pássaros. Observe 
algumas dessas criaturas nas representações das divindades egípcias 
que acompanham este artigo.

Cada uma das pragas que Deus enviou foi um desafio direto a um 
ou mais deuses e deusas do Egito. Embora os egípcios já tivessem 
visto essas coisas antes, como gafanhotos e insetos hematófagos, o que 
tornou essas pragas únicas é que Deus as intensificou milagrosamente 
e as trouxe aos egípcios quando quis. Por isso, as pragas foram muito 
piores do que normalmente seriam, e elas vieram exatamente quando 
Deus, através de Moisés, disse que aconteceriam para mostrar que 
Deus era quem estava causando isso.

Então, vamos analisar cada praga e, em seguida, ver contra quais 
deuses ou deusas que o verdadeiro Deus estava julgando. Veremos o 
que o Deus verdadeiro fez para ensinar uma lição aos egípcios e aos 
israelitas.

A primeira praga: As águas se transformam em sangue
A primeira praga foi dirigida contra o rio Nilo, a vida e o coração 

do Egito. O Egito era um país desértico e sua economia e sustento 
dependia do Nilo. Suas plantações eram irrigadas pelo Nilo e os 
campos dependiam de solo fértil irrigado pelo rio. O Nilo também 
era a principal “estrada” para o país—grande parte do comércio do 
Egito dependia dele.

Então, o que aconteceu com essa força vital da nação? Vamos ler 
sobre isso em Êxodo 7:19-20: “Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a 

Na história do êxodo de Israel da escravidão no Egito, Deus enviou pragas devastado-
ras aos egípcios. E há muito mais coisas nessas pragas do que você provavelmente 

imagina! por Scott Ashley e Mario Seiglie

As Pragas do Êxodo:
O Julgamento dos
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Arão: Toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as 
suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo 
o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue; e haja 
sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como 
nos de pedra.

“E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado; e 
levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos 
de Faraó e diante dos olhos de seus servos; e todas as águas do rio se 
tornaram em sangue” (grifo nosso).

Embora essa praga fosse dirigida principalmente contra o rio Nilo, 
ela foi muito além. Todas as outras fontes de água foram afetadas, 
incluindo riachos e córregos de irrigação e até mesmo a água 
armazenada em jarras e baldes nas casas das pessoas.

Isso foi um terrível desastre para os egípcios. Toda a força vital 
do país estava envenenada e inservível. E se isso não bastasse, “os 
peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não 
podiam beber a água do rio; e houve sangue por toda a terra do Egito” 
(versículo 21).

Isso era uma total catástrofe. O fornecimento de água para beber, 
tomar banho e lavar dos egípcios agora estava cortado por causa da 
contaminação. O peixe, uma de suas principais fontes de alimento, 
havia sido dizimado. Esse foi um golpe devastador para o país.

Então, como isso se configura um julgamento contra os deuses 
egípcios? Porque o Nilo era tão importante para os egípcios que 
eles adoravam vários deuses que eram responsáveis por protegê-lo.  
O grande deus Khnum, geralmente representado como um  
homem com cabeça de carneiro, era visto como o doador e guardião 
do rio Nilo.

Outro deus, Hapi, o espírito do Nilo, personifica as águas do rio 
durante a inundação anual, e era considerado o deus da fertilidade, 
já que depois da inundação a terra ficava excelente para o plantio. 
Ele também era adorado como o deus dos peixes, dos pássaros e dos 
pântanos, e é por isso que ele era, frequentemente, retratado com 
plantas do pântano em sua cabeça. Os deuses Sodpet e Satet também 
eram ligados às águas do rio Nilo.

Osíris, o deus do submundo, era um dos maiores deuses dessa 
trindade divina de deuses do Egito. Os egípcios viam o rio Nilo 
como sua própria corrente sanguínea—e agora ele havia se 
tornado, literalmente, em sangue! Você pode imaginar o horror e o 
sentimento de abandono dos egípcios quando olharam para aquele 
rio, que outrora era poderoso e sustentador da vida, que agora 
era uma gigantesca fossa fétida com toneladas de peixes mortos e 
apodrecendo nas margens. Isso também atingiu Hatmehit, deusa 
guardiã dos peixes e dos pescadores.

Esses grandes deuses do Egito se mostraram impotentes para evitar 
essa grande praga no Nilo. Isso mostrou a vergonhosa incapacidade 
deles diante do Deus de Israel!

Um Deus de julgamento
Por que Deus começou com uma praga no Nilo? E por que Ele 

escolheu uma praga de sangue? Porque Ele é um Deus de julgamento 
e justiça.

Os egípcios levaram milhares de bebês israelitas indefesos e os 
jogaram no Nilo para afogá-los ou para alimentar os crocodilos e 
peixes (Êxodo 1:22). Os egípcios tinham derramado o sangue dos 
hebreus e, essencialmente, Deus respondeu-lhes: “Se vocês querem 
sangue, Eu lhes darei sangue para beber”.

Por isso, Deus escolheu o Nilo e decidiu transformá-lo em 
sangue—porque Ele é um Deus de julgamento e justiça. Temos aqui 
uma importante lição. Deus pode até adiar o Seu julgamento, mas 
quando ele vem, não demora muito a ser executado. E quando decide 
que é hora de exigir justiça, Ele executa Sua vingança.

Como os egípcios não demonstraram misericórdia ao escravizar  
e oprimir brutalmente os israelitas, tentando executar um  
genocídio contra eles, Deus também julgou severamente o Egito e 
seus falsos deuses.

A segunda praga: Rãs
A próxima praga foi a das rãs, descrita na primeira parte do capítulo 

oito de Êxodo. Um grande número de rãs não teria sido incomum, 
porque o Nilo tinha muitos pântanos que eram um terreno natural 
para esses animais. Mas esta praga foi diferente.

“Depois, disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim 
diz o Senhor: Deixa ir o Meu povo, para que me sirva. E, se recusares 
deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará 
rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua 
cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, 
e às tuas amassadeiras” (Êxodo 8:1-3).

As rãs eram consideradas uma manifestação da deusa Heqet, deusa 
do nascimento e esposa do criador do mundo. Heqet era representada 
com a cabeça de um sapo e o corpo de uma mulher. Além disso, a 
corte de Hapi, mencionado acima, incluía deuses crocodilos e deusas 
rãs. E os principais deuses, Nun, Kek e Heh, eram representados 
como um homem com cabeça de rã.

As rãs eram consideradas sagradas no Egito porque viviam em dois 
mundos—na água e na terra. Elas eram consideradas tão sagradas 
que se alguém, acidentalmente, pisasse nelas poderia ser punido com 
a morte.

Observe duas grandes ironias aqui. Heqet deveria ser a deusa 
que controla o nascimento, mas nessa praga literalmente milhões 
e milhões de rãs estavam inundando a terra—obviamente, a taxa 
de natalidade das rãs estava fora de controle! E se alguém pisasse 
acidentalmente numa delas poderia ser punido com a morte, 
então como evitar isso já que o chão estava coberto de rãs coaxan-
tes? Pois, havia rãs nas ruas, nas casas, nas camas, nos fornos e nos  
utensílios domésticos.

Literalmente, os egípcios não podiam andar sem pisar e esmagar 
rãs. Mas ao fazer isso, eles estariam violando suas próprias leis 
e condenando-se à morte por ofender a deusa Heqet e outras 
divindades em forma de rãs! Enfim, o povo teve que sair para ajuntar 
grandes montes de rãs mortas e fétidas—seu adorado animal sagrado! 
Deus mostrou aqui que Ele era muito mais poderoso do que todos 
esses falsos deuses!

Cada praga era um desafio direto 
a um ou mais deuses dos egípcios. 
O verdadeiro Deus usaria esses 
eventos para desmistificar os falsos 
deuses do Egito!
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A terceira praga: Piolhos
A terceira praga, piolhos, é mencionada em Êxodo 8:16-17: “Disse 

mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o 
pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito.  
E fizeram assim; porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o 
pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado; todo o pó 
da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito”.

Qual deus do Egito estava sendo julgado agora? Provavelmente, 
esta praga era dirigida a Geb, o deus da terra. Os egípcios davam 
oferendas a Geb pela generosidade da terra—mas, neste caso, em vez 
de a terra produzir colheitas, frutas e legumes, ela estava provocando 
coceiras e gerando terríveis piolhos. E isso mostrou-lhes a impotência 
de seu deus Geb!

Essa infestação também pode ser vista como um golpe em todos 
os deuses egípcios, já que eles não foram capazes de impedi-la.  
Os egípcios invocaram a Har-pa-khered (Horus em forma de criança) 
para afastar as criaturas perigosas e Imhotep, deus da medicina, bem 
como outros deuses da cura, mas não obtiveram nenhum alívio. 
Como veremos mais tarde, faraó também era considerado um deus, 
mas até ele foi afligido pelos piolhos.

Também é interessante notar como isso afetou os sacerdotes dos 
deuses egípcios. O historiador grego Heródoto, que viajou ao antigo 
Egito, nos conta que os sacerdotes egípcios tinham que realizar mui-
tos rituais de limpeza para servirem como sacerdotes. Alguns deles 
eram, especificamente, para evitar ser infectado por piolhos, o que 
os impediria de cumprir suas obrigações religiosas a serviço de seus 
deuses.

Mas agora a presença desses piolhos significava que os sacerdotes 
egípcios não podiam mais servir a seus deuses. Eles nem sequer 

podiam ir aos templos para dirigir a adoração aos deuses egípcios 
porque agora eram considerados impuros para realizar seus rituais! 
Então esse foi um golpe não apenas contra Geb e os outros deuses 
egípcios, mas também contra todos os sacerdotes pagãos do Egito. 
Mais uma vez, Deus estava mostrando a eles exatamente quem 
realmente está no comando!

Mais uma vez, vemos uma ironia nessa praga. A terra estava 
infestada de piolhos, trazendo sofrimento para pessoas e animais, 
ademais, os sacerdotes do Egito não podiam nem entrar em seus 
templos para rezar a seus deuses, porque agora eles não podiam 
servir por causa dos piolhos!

A quarta praga: Enxames

A princípio, a seguinte praga se parece muito com a praga dos pio-
lhos. Mas, provavelmente, ela era um pouco diferente, como veremos.

Êxodo 8:20-23 declara: “Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te 
pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó; eis que ele sairá às águas, 
e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o Meu povo, para que Me 
sirva. Porque, se não deixares ir o Meu povo, eis que enviarei enxames 
de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e às tuas 
casas; e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também 
a terra em que eles estiverem.

 “E, naquele dia, Eu separarei a terra de Gósen, em que Meu povo 
habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas 
que Eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o 
Meu povo e o teu povo; amanhã será este sinal”.

Aqui, a palavra “moscas” foi adicionada por tradutores, pois não 
está no hebraico original, que simplesmente usa a palavra “enxames” 
em referência a insetos voadores.

Um cenário mais provável, baseado na maneira como vimos 
Deus operar até agora nesta história, é que os “enxames” dessa 
passagem se referiam a outro inseto voador e rastejante que os 
egípcios consideravam sagrado—o escaravelho. Na verdade, estes 
eram escaravelhos rola-bosta ou besouro-do-esterco—insetos que 
se alimentam de estrume! Os escaravelhos também podem ser muito 
destrutivos, porque têm mandíbulas extremamente fortes para 
mastigar facilmente a madeira.

Se este for o caso, então essa praga foi dirigida particularmente 
a um deus do Egito? Exatamente. O deus egípcio Kheper era des-
crito como um homem com a cabeça de escaravelho rola-bosta  
[besouro-do-esterco]. Kheper era visto como o deus que empurrava 
o sol pelo céu. Ele estava associado ao escaravelho rola-bosta, porque 

Por causa dos piolhos, os sacerdotes 
egípcios não podiam mais servir a 
seus deuses. Eles não podiam nem 
entrar nos templos. Novamente, 
Deus estava mostrando-lhes quem 
realmente está no comando!
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este rolava estrume em bolas esféricas pelo chão, semelhante a que 
pensavam os egípcios sobre Kheper, ou seja, que empurrava o sol 
pelo céu. 

Os egípcios também consideravam os escaravelhos eram divinos, 
uma vez que surgiam de animais mortos ou estrume; portanto, eles 
eram vistos como algo sendo criado a partir de matéria morta. Por 
causa disso, eles o associavam ao renascimento e à ressurreição.

Aparentemente, os egípcios não compreenderam que os besouros 
simplesmente colocavam seus ovos em animais mortos ou estrume 
para, mais tarde, eles nascerem. Certamente, isso não tinha nada a 
ver com ser divino!

Então, quando esse enxame de criaturas invadiu a terra e invadiu 
tudo, como as anteriores pragas de piolhos e rãs, isso consistiu em 
uma afronta direta ao deus Kheper. E esse deus mostrou ser incapaz 
de controlar os insetos destruidores que agora estavam mastigando as 
casas e os edifícios egípcios. Também podemos notar a incapacidade 
do supremo deus do vento, Amon, que deveria poder expulsar os 
enxames. Aqui, o verdadeiro Deus mostrou a completa inutilidade 
dos outros deuses egípcios.

Note também que esta é a primeira praga em que Deus fez uma 
distinção entre o Seu povo e os egípcios. Os israelitas sofreram as 
pragas anteriores ao lado dos egípcios. Mas agora Deus manteve essa 
e as pragas remanescentes longe de Gósen, onde vivia o Seu povo.

A quinta praga: A peste dos animais

A quinta praga, começando em Êxodo 9:1, foi contra os animais 
domésticos: “Depois, o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e  
dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixa ir o Meu 
povo, para que Me sirva.

 “Porque, se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis 
que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre 
os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre 
as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação 
entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra 
de tudo o que for dos filhos de Israel” (versículos 1-4).

Essa praga causou um enorme desastre econômico para os 
egípcios. Ela afetou sua alimentação, transporte, capacidade militar, 
capacidade agrícola e bens econômicos produzidos por esses animais. 
Mas ainda assim o coração do faraó permaneceu endurecido.

O gado no Egito não era apenas muito valorizado, eles também 
eram considerados sagrados. Os egípcios adoravam muitos animais 
e, entre eles, os touros e as novilhas. Ptah, o deus da criação, 

representado pelo touro vivo Ápis como a renovação da vida por 
meio de Ptah. O touro Ápis era muito sagrado e, quando morria, 
os egípcios choraram como se tivessem perdido um faraó. Após sua 
morte, o touro Ápis era embalsamado e colocado em um túmulo 
como um faraó.

Atum e Rá, deuses do sol criadores, misturados como a mesma 
divindade, eram representados pelo touro negro Mer-wer ou Nem-
wer (chamado pelos gregos de Mnevis). As deusas do céu e da criação, 
Nut e Neith, eram descritas como uma vaca celestial dando origem ao 
universo e a outros deuses.

Hathor era uma das maiores deusas-mães do Egito, representada 
como uma deusa com cabeça de vaca ou uma fêmea com feições de 
vaca. Geralmente, Hathor era representada com chifres e um disco 
solar na cabeça. Ela era vista como a mãe simbólica do faraó.

Diante dessa praga, os inúmeros deuses do Egito nada puderam 
fazer para proteger o gado e o rebanho dos egípcios. Tenha em mente 
que, à medida que cada praga era enviada, os egípcios, provavelmente, 
rezavam desesperadamente para que seus deuses parassem as pragas. 
Mas em todos os casos, seus deuses se mostraram impotentes  
e silenciosos.

A sexta praga: Úlceras

Em seguida, chegamos à praga das úlceras: “Então, disse o Senhor 
a Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios da cinza do forno, e 
Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó; e tornar-se-á 
em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que 
arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito.

“E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e 
Moisés a espalhou para o céu; e tornou-se em sarna, que arrebentava 
em úlceras nos homens e no gado; de maneira que os magos não 
podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna; porque havia 
sarna nos magos e em todos os egípcios” (Êxodo 9:8-11).

Os egípcios adoravam diversas divindades da cura, e até 
sacrificavam seres humanos para elas. As vítimas eram queimadas 
em um altar e suas cinzas lançadas no ar, onde o vento espalharia as 
cinzas sobre o povo. Isso era visto como uma bênção para eles. Moisés 
pegou cinzas desse forno e as jogou no ar. As cinzas foram espalhadas 
pelo vento e caíram sobre todos os sacerdotes, pessoas e o restante 
dos animais. Mas, em vez de uma bênção, isso se transformou em 
úlceras dolorosas—grandes feridas nas pessoas.

Essa praga seria uma afronta aos deuses egípcios da cura. Um 
deles, mencionado anteriormente, era Imhotep, deus da medicina. 
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Outro era Thoth, representado por um homem com cabeça de íbis, 
o deus da inteligência e da ciência médica. Outra era Nefertem, 
deus da cura. E havia Isis, outra figura da tríade egípcia e esposa de 
Osíris. Supostamente, ela era capaz de trazer Osíris de volta à vida, 
mas mostrou-se impotente para proteger ou ajudar os egípcios das 
dolorosas úlceras que se espalharam por toda parte.

O versículo 11 menciona, enfaticamente, que os magos sofreram 
com as ulcerações. Os sacerdotes com poderes mágicos, especialmente 
aqueles do culto de Sekhmet, ainda outra deusa da cura, além de seu 
principal papel como deusa da guerra, eram os médicos do antigo 
Egito. No entanto, os bruxos estavam sofrendo terrivelmente com 
aquelas feridas, e mal conseguiam ficar em pé quanto mais usar o 
poder de seus supostos deuses para curar os outros.

A sétima praga: Chuva de granizo
Depois veio a praga da chuva de granizo. Isso teria sido muito 

incomum, pois a região onde isso ocorreu recebe apenas cerca de 
cinco centímetros de chuva por ano.

 “Então, disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e 
haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, e sobre 
o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés 
estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva . . .  
E a saraiva feriu, em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no 
campo” (Êxodo 9:22-25).

Que deuses e deusas egípcios foram desmoralizados com essa 
praga? Como essa praga se originou no céu, a divindade mais 
proeminente desacreditada por essa praga foi Nut, a deusa do céu, 
mencionada anteriormente. Frequentemente, ela é retratada na arte 
egípcia em forma de uma mulher em arco com o corpo todo estrelado 
formando o céu celeste.

Mas Nut não foi a única deusa egípcia desacreditada por essa 
praga. Onde estava Shu, o deus do ar e portador do céu? Por que ele 
não parou com essa tempestade devastadora? Onde estava Hórus, 
representado com cabeça de falcão, terceiro membro da tríade 
egípcia, e deus solar dos céus do Alto Egito? E o que dizer de Seth, 
deus das tempestades e protetor das plantações? Ou Neper, deus das 
culturas de grãos? Ou novamente Osíris, que era governante da vida 
e da vegetação?

Essa praga foi outro ataque devastador ao país. Os egípcios já 
haviam perdido o peixe de sua dieta quando o Nilo se transformou 
em sangue. A praga dos animais matou grande parte do rebanho de 
gado, e os animais que ainda estavam no campo, no momento da 

tempestade de granizo, foram mortos pela saraiva, de modo que os 
egípcios perderam muitas de suas fontes de carne e leite. Ademais, 
as várias divindades de vaca, mencionadas anteriormente, nada 
puderam fazer.

O linho mencionado aqui era a principal fonte de fibra dos egípcios 
para a confecção de roupas. Então, eles perderam não apenas grande 
parte de sua capacidade de se alimentar, mas também seu principal 
material para o vestuário!

A oitava praga: Gafanhotos
A praga da chuva de granizo foi seguida pela praga de gafanhotos. 

A praga do granizo destruiu as colheitas e a maioria das plantas, mas 
agora o pouco que havia sobrevivido seria devorado por gafanhotos.

 “Então, disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra 
do Egito, para que os gafanhotos venham . . . e comam toda a erva da 
terra, tudo o que deixou a saraiva. Então, estendeu Moisés sua vara 
sobre a terra do Egito . . . E vieram os gafanhotos sobre toda a terra 
do Egito e . . . cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se 
escureceu; e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, 
que deixara a saraiva; e não ficou verdura alguma nas árvores, nem 
erva do campo, em toda a terra do Egito” (Êxodo 10:12-15).

A história documentou que os enxames de gafanhotos destruíram 
os suprimentos alimentares das aldeias em questão de minutos. Eles 
simplesmente devoravam tudo o que era verde—toda folha e grama.

Novamente, como nas pragas antecedentes, os deuses do Egito 
ficaram em silêncio. Você deveria estar se perguntando o que seus 
adoradores pensaram quando viram aquela devastação. Onde estava 
Anúbis, o guardião dos campos com cabeça de chacal? E, mais 
uma vez, e o que dizer de Osíris, o principal deus da agricultura? 
Novamente, ele, Ísis, Seth e Neper foram todos desafiados—assim 
como Shu, deus do ar, e Amun, deus do vento.

Os campos devastados, golpeados pelo granizo e queimados 
pelo fogo, e agora devorados pelos gafanhotos, testemunhavam a 
impotência dos deuses egípcios.

A nona praga: Trevas

Em Êxodo 10:21-23, lemos sobre a terrível praga das trevas: 
“Então, disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o  
céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem.  
E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas  
em toda a terra do Egito por três dias. Não viu um ao outro,  
e ninguém se levantou do seu lugar por três dias; mas todos  
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os filhos de Israel tinham luz em suas habitações”.
Imagine o mundo que você conhece de repente ficar totalmente às 

escuras a ponto de não se enxergar absolutamente nada. Você não 
poderia ver os outros membros de sua família. Você não poderia 
ver nada em sua casa—a mesa, as cadeiras, sua cama, sua comida, 
as portas, as janelas, seus campos, nenhuma coisa. O mundo inteiro 
ficou em trevas. E essa escuridão era palpável—e, de alguma forma, 
você poderia sentir que isso o pressionava por todos os lados. Isso 
continuaria por um dia e uma noite. E mais outro dia e uma noite. 

Além de um terceiro dia e noite. Para as pessoas acostumadas a ver o 
sol brilhando 365 dias por ano, isso deve ter sido aterrorizante!

Essa praga das trevas foi um julgamento sobre a religião do Egito 
e toda sua cultura. Nenhum dos deuses do Egito era mais adorado 
do que o deus do sol. O deus do sol, conhecido por diferentes 
nomes como Re, Ra, Atum ou Aton (e, às vezes, Hórus), havia se 
identificado com o supremo deus Amon, Amun ou Amen. Portanto, 
Amon-Rá era considerado o maior dos deuses do Egito. Ele era visto 
como o criador, o doador da vida, aquele que inundou a Terra com 
seus raios energizantes. Muitos faraós incorporaram o nome desse 
deus em seus próprios nomes—nomes como RAmesses (“extraídos 
de Rá”), AMENhotep (“Amen, Amon ou Amun está satisfeito”)  
e TutancAMON (“imagem viva de Amon”).

Mas, durante essa escuridão, Amon-Rá ficou em silêncio. 
Literalmente, ele estava longe da vista de todos. Nada era visível 
naquela escuridão sufocante que cobria a terra. Não apenas todos os 
outros deuses e deusas do Egito estavam impotentes, mas também 
seu maior e mais importante deus, Amon-Rá, era totalmente incapaz 
de ajudá-los. Mais uma vez, os deuses dos egípcios os decepcionaram.

A décima praga: A morte dos primogênitos
A décima praga foi muito seletiva. Ela aniquilou os primogênitos 

dos egípcios, tanto humanos como animais. “Disse mais Moisés: 
Assim o Senhor tem dito: À meia-noite Eu sairei pelo meio do Egito; 
e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito 

de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito 
da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. E 
haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve 
semelhante e nunca haverá” (Êxodo 11:4-6).

Por que o primogênito? Deus considerava Israel Seu primogênito 
entre as nações e advertiu ao Egito sobre esse castigo (Êxodo 4:22-
23). Além disso, naquele tempo e cultura, o primogênito recebia a 
maior parte da herança de um pai. Geralmente, os primogênitos se 
tornavam a elite dominante do país—generais e oficiais militares, 
principais administradores e até faraós. Porém, este faraó, em parti-
cular, parece que não era um primogênito, já que não morreu nessa 
praga. Talvez seu irmão mais velho tivesse morrido jovem e ele era 
o próximo na linha de sucessão. Mas seu filho estava nessa linha de 
sucessão para ser o próximo faraó, e morreu nessa praga.

Mais uma vez, os deuses do Egito ficaram em silêncio. Serket, a 
deusa da proteção, mostrou-se impotente. Meskhenet, a deusa do 
parto, que assistia ao nascimento dos filhos, não conseguiu salvar 
os primogênitos. Sobek, deus da proteção e da fertilidade que 
sintetizava o poder dos faraós, não conseguiu proteger ninguém. 
A deusa Renenutet, representada como um abutre usando a coroa 
branca do Alto Egito, a protetora especial do faraó, não pôde proteger 
o filho do faraó, que seria o próximo faraó. E, mais uma vez, onde 
estava Osíris, o doador e governante da vida?

Com essa praga, o faraó egípcio finalmente cedeu e deixou os israe-
litas partirem. Esse ato de forçar o Faraó de agir contra a sua vontade 
demonstraria a submissão à soberania do verdadeiro Deus e não aos 
deuses egípcios Hu, o deus que personifica a autoridade real; Wad-
jet, a deusa da autoridade real; Maat, deusa da ordem cósmica sob 
cuja égide os governantes do Egito reinavam, e a Sekhmet, deusa da 
guerra, que supostamente soprava fogo contra os inimigos do faraó.

Todos esses falsos deuses foram julgados, demonstrando que eles 
não tinham nenhum poder ou valor.

O julgamento de Faraó
A morte do primogênito foi a última praga, mas não foi o julga-

mento final dos deuses do Egito. Mais um importante deus precisava 
ser julgado para provar que ele não era deus.

Continuando a história, depois que os israelitas finalmente saíram 
do Egito, mais uma vez o Faraó mudou de ideia. Ele partiu com os 
melhores seiscentos carros de guerra, além de todos os outros car-
ros do Egito—possivelmente, milhares—para trazer os israelitas de 
volta à escravidão. Os egípcios encurralaram os israelitas no mar, mas 

Durante todas as pragas, os falsos 
deuses dos egípcios ficaram em 
silêncio, ausentes e impotentes diante 
do único e verdadeiro Deus de Israel.
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              PARA SABER MAIS

Podemos confiar na Bíblia? Muitas vezes, pequenos detalhes, como os 
abordados neste artigo, podem nos ajudar a enxergar que há muito 
mais coisas na história da Bíblia do que podemos ver. E isso ajuda a 
confirmar o registro bíblico. Para saber mais, baixe ou solicite sua cópia 
gratuita de “A Bíblia Merece Confiança?”

http://portugues.ucg.org/estudos

Deus os atrasou por uma coluna de fogo e uma nuvem enquanto os 
israelitas atravessavam em terra seca para o outro lado.

Depois que os israelitas passaram, Deus ergueu a coluna de fogo e 
a nuvem, e, então, Ele julgou o último dos principais deuses do Egito. 
Esse deus não era outro senão o próprio faraó.

Os faraós eram considerados literalmente filhos de Ra ou a 
encarnação divina de Hórus, o que significava que eles também eram 
considerados deuses aqui na terra. De certa forma, eles acreditavam 
que incorporavam todos os deuses do Egito e eram seus representantes 
para o povo egípcio. E foi assim que eles exerceram tanto poder sobre 
as pessoas—o poder da vida, da morte e da escravidão. E por isso eles 
construíram esses grandes monumentos para si mesmos e para esses 
fabulosos túmulos cheios de riquezas e tesouros. Porque isso era para 
honrar os deuses, que eles pensavam ser, e não simples mortais.

A maior responsabilidade de um faraó era manter a ordem—uma 
manifestação de Maat, mencionada anteriormente—para garantir 
que as dezenas de deuses e deusas egípcios cumprissem bem suas 
responsabilidades, para que o reino do Egito permanecesse próspero 
e forte. Mas esse faraó falhou desgraçadamente. Ele não conseguiu 
vencer aquelas pragas que devastaram e mergulharam seu reino 
no caos. Ele não conseguiu impedir a morte de seu próprio filho.  
E também não pôde impedir que seu exército se afogasse no mar. 
Ele e seu poderoso reino foram totalmente arrasados e humilhados.  
O último dos grandes deuses do Egito foi pesado na balança, julgado 
e achado em falta!

Ao considerar tudo isso, vemos que as pragas do Egito não foram 
aleatórias. Deus é um Deus de lógica e ordem. Ele enviou cada uma 
das pragas para mostrar especificamente aos egípcios e israelitas que 
Ele era maior que todos os deuses do Egito.

Ao serem analisadas em seu conjunto, as dez pragas impuseram 
uma esmagadora derrota a faraó e a todo o panteão de deuses egíp-
cios, exatamente como Deus havia prometido. Sem lugar a dúvidas, 
essa foi uma guerra épica entre o único Deus verdadeiro e as forças 
demoníacas das trevas. O verdadeiro Deus venceu e os deuses do 
Egito sucumbiram. Mas, por quê? Na verdade, esses deuses falsos 
não existem e os falsos deuses que enganam as pessoas, que creem 
que eles existem, não são páreo para o Deus da Bíblia!

As lições importantes para nós
Então, que lições que devemos aprender com esses even-

tos e como aplicá-las em nossas vidas hoje em dia? 
1. Precisamos entender que Deus leva o pecado muito a sério. A 
severidade das pragas no Egito mostra como Deus levou muito a 
sério os pecados deles. Contudo, não é apenas o pecado dos egíp-
cios que Deus abomina. Ele odeia qualquer pecado. Nunca deve-
mos subestimar o pecado em nossas vidas. Qualquer pecado é 
sério e, se não nos arrependermos, isso acarretará em morte eterna. 
2. Deus é paciente e tem nos dado tempo para nos arrependermos, 
mas Sua paciência tem limites. E Ele costuma sempre avisar, como 

fez repetidamente com os egípcios. Mas sua paciência acabará se esgo-
tando. E o que vem a seguir é o temível julgamento de Deus. Devemos 
voltar para Seu caminho e nos arrepender antes que isso aconteça!

3. Muitas pessoas “se voltam para Deus” em momentos de adver-
sidades, mas, quando as coisas melhoram, quase imediatamente 
se afastam de novo. Seus corações estão endurecidos novamente. 
Podemos nos perguntar como faraó pôde ter sido tão cego e estúpido 
a ponto de endurecer seu coração tantas vezes. Mas o caso de faraó 
não era tão incomum. Quando havia muita pressão, ele cedia dizendo 
que deixaria os israelitas partirem. Mas assim que a pressão diminuía, 
novamente, seu coração se endurecia.

4. Deus está tentando chamar nossa atenção, mas será que esta-
mos ouvindo? Lembre-se que os israelitas foram vítimas das três 
primeiras pragas junto com os egípcios. Deus teve que sacudi-los e 
chamar a atenção deles para que pudessem começar a separar-se do 
mundo para tornar-se sua nação escolhida. As notícias que vemos ao 
nosso redor agora deveriam servir para nos despertar. As principais 
tendências e eventos que esta revista e edições anteriores têm predito 
há anos, conforme revelados na profecia bíblica, estão começando a 
se desenrolar diante de nossos olhos.

5. Deus requer obediência e não apenas crença. Como os israe-
litas foram poupados da mortandade dos primogênitos? Através da 
fé ativa. Eles tiveram que agir. Eles tiveram que fazer alguma coisa. 
Eles tiveram que colocar o sangue do cordeiro pascal nos umbrais da 
porta. Eles tiveram que agir e obedecer com fé, ou teriam perdido os 
primogênitos como os egípcios. Do mesmo modo, hoje em dia, nós 
temos que agir com fidelidade, obediência e afastamento do Egito, que 
é representado por este mundo, para sermos salvos.

6. Quais são seus deuses? Os egípcios tinham dezenas de deuses 
que adoravam e devotavam suas vidas. E você? Ao que você dedica 
sua vida? Um deus falso é qualquer coisa que se interponha entre 
você e o único Deus verdadeiro. Quais são os ídolos que existem entre 
você e Deus? O que consome seu tempo e energia? Seu trabalho ou 
carreira? Algum hobby? Algum esporte? Entretenimentos? Somente 
você pode responder isso. Lembre-se apenas que em algum momento 
todas essas coisas vão desaparecer e serão nada, como aconteceu com 
os egípcios, então ali estará você como responsável por dedicar sua 
vida ao Seu Criador.

7. Nosso Deus Todo-Poderoso tem absoluto controle sobre 
tudo. Vimos isso ao longo dos eventos das pragas. Deus controlou 
todos os aspectos para realizar Seu propósito de libertar Seu povo da 
escravidão e do pecado e para fazer deles uma nova nação. Podemos 
ter muito conforto e esperança nisso. Nada está fora do controle de 
Deus. Ele começou uma excelente obra em nós e continuará essa obra 
enquanto estivermos receptivos e abertos a Ele e permitirmos que Ele 
continue essa obra (ver Filipenses 1: 6). Não deixe que absolutamente 
nada atrapalhe a relação entre você e o verdadeiro Deus para que Ele 
possa realizar Sua vontade em sua vida! BN

A morte do primogênito foi a última 
praga, pois ainda outro importante 
deus precisava ser julgado para 
provar que ele não era deus.
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O que a Páscoa significa para você? Talvez você pense em 
uma ceia cerimonial judaica ou nos notáveis eventos da 
antiga Páscoa registrada no livro bíblico de Êxodo. Os 
rituais transmitidos por milhares de anos celebram o 

tempo em que Deus libertou sobrenaturalmente Israel da escravidão 
egípcia. Milhares de israelitas aspergiram o sangue de cordeiros nas 
ombreiras das portas para escapar da morte. Naquela noite, Deus 
matou os primogênitos do Egito, mas “passou por cima” das casas 
marcadas pelo sangue. Logo os israelitas reuniram seus pertences 
e partiram do Egito—pela primeira vez em suas vidas, eles estavam 
livres da opressiva escravidão. Desde então, o aniversário desses 
eventos tem sido comemorado.

Os cristãos modernos podem ver o relato bíblico sobre a Páscoa 
da época do Êxodo como uma história encorajadora de como Deus 
interveio na história para cuidar de Seu povo. Mas esses eventos 
são mais do que uma história de encorajamento. A Páscoa é um 
elemento vital do evangelho cristão! O entendimento da mensagem 
da Páscoa revela respostas a importantes perguntas sobre o perdão e 
a misericórdia de Deus.

Quase mil e quinhentos anos após a primeira Páscoa no Egito, João 
Batista pregou ao povo judeu, dizendo que eles precisavam se arre-
pender e ser batizados (Mateus 3:1-2). Ele lhes falou da vinda do 
Messias. E quando Jesus, o Messias profetizado, veio para iniciar Seu 
ministério, João disse às pessoas: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo” (João 1:29).

Nessa mensagem de João há dois pontos críticos. Primeiro, Jesus 
é o Cordeiro de Deus. Mais tarde, o apóstolo Paulo chama Jesus de 
“nossa Páscoa” (1 Coríntios 5:7). Os primeiros cristãos entenderam 
que a Páscoa não era apenas uma cerimônia com um significado 
profundo, mas também sobre uma Pessoa—a Pessoa de Jesus Cristo.

O segundo ponto levantado por João Batista foi que Jesus “tira o 
pecado do mundo”. Os antigos israelitas só podiam ser salvos do 
julgamento de Deus pelo sangue de um cordeiro aspergido nas vergas 
das portas de suas casas. O Novo Testamento ensina que Jesus Cristo 
é o Cordeiro da Páscoa por excelência. E somente através do Seu 
sangue, derramado como o substituto da pena que os seres humanos 

realmente merecem, é que podemos ser salvos da escravidão e da 
morte causada pelo pecado.

Todas as denominações cristãs ensinam que podemos receber o 
perdão de Deus porque Jesus sacrificou a vida pelos nossos pecados. 
Então, por que tantos lutam com estas perguntas: “Por que não me 
sinto perdoado por Deus?” e “Por que não consigo superar minhas 
fraquezas e pecados?” Eles estão deixando escapar as respostas 
que se encontram no entendimento dos principais aspectos da  
Páscoa Cristã.

Devemos abandonar o pecado

Uma razão pela qual alguns não se sentem perdoados é porque real-
mente não abandonaram o pecado. Mas reconhecer que é pecador 
e aceitar Jesus como Seu Salvador é tudo que Deus exige de alguém?

Jesus disse muitas coisas para nos ajudar a responder a essa per-
gunta. Vamos analisar alguns exemplos.

Certa vez, Jesus estava tão ocupado ensinando as pessoas sobre 
Deus que Sua mãe, Maria e Seus próprios irmãos não conseguiam 
passar pela a multidão para conversar com Ele (Lucas 8:19-20). 
Quando alguém O avisou sobre a presença de Seus parentes, Ele 
respondeu: “Minha mãe e Meus irmãos são aqueles que ouvem a 
palavra de Deus e a executam” (Lucas 8:21, grifo nosso).

Noutra ocasião, uma mulher veio a Jesus e declarou em voz 
alta: “Bem-aventurado o ventre que Te trouxe e os peitos em que 
mamaste” (Lucas 11:27).

Como você acha que Jesus responderia a tão maravilhoso elogio à 
Sua mãe? Sua resposta? “Mas Ele disse: Antes, bem-aventurados os 
que ouvem a palavra de Deus e a guardam” (Lucas 11:28).

Jesus ensinou que Seus verdadeiros seguidores devem ser obedien-
tes à Palavra de Deus e assim seriam abençoados.

Agora vamos voltar à declaração de João Batista de que Jesus é  
“o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (João 1:29).

O pecado é qualquer coisa que vai contra o que Deus instrui ou 
ordenou em Sua Palavra. Jesus disse que aqueles que praticam e 
guardam a Palavra de Deus são abençoados. Você reconhecer que 
é um pecador e pedir perdão não é tudo o que Deus requer. Você 

Cristo, 
 Nossa  Páscoa

A Páscoa é mencionada várias vezes na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por que o 
apóstolo Paulo se referiu a Jesus Cristo como “nossa Páscoa”? Qual o significado disso para você?  

por Gary Petty
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admitir que é pecador não é o mesmo que abandonar o pecado. Um 
ladrão pode entender que roubar é pecado e pode até assumir que é 
pecador. Mas, se continua roubando, ele permanece sendo pecador. 
Para renunciar ao pecado, devemos abandoná-lo, condená-lo e 
substituí-lo—de acordo com o exemplo de Jesus—pela prática da 
Palavra de Deus.

Lembre-se de como Deus salvou os israelitas e os guiou através 
do mar. Ele lhes deu comida e água, e ainda assim eles murmura-
vam e reclamavam, e alguns até tentaram se rebelar e voltar ao Egito. 
Eles encontraram a liberdade, porém acharam que era muito difí-
cil assumir a responsabilidade dela. Eles preferiam a segurança da 
escravidão. Sem dúvida, eles queriam a libertação de Deus, mas não 
estavam realmente dispostos a abandonar sua antiga vida. Seria mais 
fácil Deus tirar os escravos do Egito do que tirar o Egito dos escravos!

O mesmo pode ser verdade hoje em dia. A razão pela qual não 
queremos abandonar o pecado é porque ele está arraigado em nossos 
desejos e emoções. Deus nos oferece o perdão, mas às vezes continua-
mos emocionalmente escravizados aos nossos próprios desejos. Nós 
queremos a bênção de Deus. Até sentimos o peso da culpa quando 
cometemos pecado. Mas se realmente não conseguimos abandonar 
o pecado, é porque ainda o desejamos.

A vontade de abandonar o pecado deve vir do íntimo de nosso 
ser. Um cristão não deve pensar: “Não vou enganar meu irmão, mas 
posso trapacear nos negócios—afinal, negócios são negócios”. Aque-
les que se esforçam para seguir o exemplo de Cristo devem abandonar 
todo tipo de trapaça. Eles não devem raciocinar: “Eu não vou cometer 
adultério, mas posso ver pornografia porque não estou fazendo mal a 
ninguém”. Cristo instruiu Seus servos a abandonarem toda a luxúria.

Abandonar o pecado exige uma humilde decisão—e contrição de 
espírito—de submeter-se ao poder de Deus. Somente assim Deus 
pode curar as emoções e os desejos inconstantes e errados. Com a 
ajuda do poder de Deus, você pode chegar um momento de sua vida 
em que olhará para o passado e verá como você era antes de Ele entrar 
em sua vida e poderá dizer honestamente: “Eu não sou mais essa pes-
soa”. Isso pode acontecer somente se você abandonar o pecado e os 
desejos pecaminosos.

Abandonar o pecado significa abandonar a si mesmo (ver Lucas 
9:23-24). Paulo diz que o cristão deve apresentar seu “corpo em sacri-
fício vivo” (Romanos 12:1). Isso até parece um paradoxo. Como era 
o sacrifício dos antigos? Eles matavam animais! Aqui Paulo diz que a 
vida dos seguidores de Cristo é um morrer e viver contínuo!

Ele continua explicando isso dizendo que o cristão deve ser “santo 
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional” e ser transformado 
“pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12:1-2).

Na verdade, aceitar Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus requer 
uma mudança radical em seu relacionamento com Deus e uma 
mudança dramática em seu envolvimento com o pecado. E isso 
envolve mais do que simplesmente admitir alguma má conduta.  
O verdadeiro poder do cristianismo somente acontece na vida de 
pessoas que são humildes e quebrantadas diante do grande Deus. 
Você deve abandonar seus próprios desejos e substituí-los pelo o 
que Paulo chama de “a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” 
(Romanos 12:2).

Devemos aceitar sinceramente o perdão de Deus
Outro motivo pelo qual muitos cristãos perguntam “Por que não 

me sinto perdoado?” Ou “Por que não posso vencer o pecado?” é que 

eles não aceitaram realmente o perdão de Deus. Este é um conceito 
difícil de aceitar. Você pode estar pensando: “Mas eu li a oração do 
pecador”, ou “Eu respondi a um chamado ao altar e aceitei o perdão 
de Deus”. Pense nisso. Quantas vezes você ainda diz a si mesmo: “Por 
que sinto que não tenho o poder de vencer o pecado em minha vida”?

Para entender melhor o perdão de Deus, vamos ver o que aconte-
ceu na noite anterior à crucificação de Jesus. Quando os discípulos 
sentaram-se para comer a ceia da Páscoa com Jesus, e Ele disse-lhes: 
“Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça” (Lucas 
22:15). Então, Ele partiu o pão e passou para eles dizendo: “Isto é 
o Meu corpo, que por vós é dado; fazei isso em memória de Mim” 
(Lucas 22:19). Depois que participaram do pão, Jesus lhes deu uma 
taça de vinho, dizendo aos discípulos: “Este é o cálice da Nova Aliança 
no meu sangue derramado em favor de vós” (Lucas 22:20, ARA).  
E o sangue de Cristo não foi derramado apenas por aquele pequeno 
grupo de poucas pessoas que estava reunido com Ele naquela noite 
de Páscoa. Ele morreu por toda a humanidade, incluindo eu e você.

Se Jesus, o Filho de Deus, morreu por nós e foi ressuscitado para 
sentar-se à direita do Pai, por que, através da fé, não recebemos mais 
poder de Deus para experimentar Seu perdão e vencer o pecado?

Alguns acreditam que Deus os perdoou, mas eles não conseguem 
perdoar a si mesmos e, portanto, não se sentem realmente perdoados. 
Se você já se sentiu assim, pense mais profundamente na primeira 
parte dessa afirmação. O Criador do universo enviou Seu Filho 
para, voluntariamente, se sacrificar pelos nossos pecados e ser 
poderosamente ressuscitado. Deus é grande o suficiente para lidar 
com os nossos pecados. Você acredita o suficiente para abandonar 
seus pecados e aceitar a misericórdia prometida por Deus?

Os cristãos devem se esforçar para deixar o passado para trás 
e passar a viver em grata submissão ao Deus que nos libertou da 
morte e da servidão. Observe o que Paulo escreveu: “Irmãos, quanto 
a mim, não julgo que o haja alcançado [isto é, já ter tomado posse 
do que Deus tem para nós no final]; mas uma coisa faço, e é que, 
esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que 
estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana 
vocação de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3:13-14).

Então, esses fatores podem ser os elementos perdidos no 
arrependimento de muitas pessoas. Alguns querem o perdão de 
Deus, até mesmo confessam que são pecadores, mas não conseguem 
encontrar forças para desistir de seus pecados e fé para aceitar o 
perdão de Deus!

A Páscoa ainda é relevante
Enquanto muitos judeus observam a Páscoa, muito mais pessoas 

hoje em dia celebram o Domingo de Páscoa. Por que a maioria dos 
cristãos não observam a Páscoa nessa mesma época e da mesma 
maneira que Jesus instruiu? Jesus observou a Páscoa com Seus dis-
cípulos. Jesus é a Páscoa—o Cordeiro de Deus. Os cristãos devem 
seguir Seu exemplo.

Em vez de observar a verdadeira Páscoa, o cristianismo a substitui 
por uma celebração antibíblica que envolve ovos de chocolate colo-
ridos e coelhinhos. (Não deixe de ler “Por que Alguns Cristãos não 
Celebram o Domingo de Páscoa?” começando na página 20).

Esse é infeliz substituto de seguir o verdadeiro exemplo do Salvador 
de lavar os pés, comer o pão, que simboliza o corpo quebrantado de 
Cristo e beber o vinho, que simbolizava Seu sangue derramado—e 

►(continua na página 19)
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Na noite antes de Sua morte, Jesus Cristo compartilhou pães asmos 
com Seus discípulos, dizendo-lhes para repetir isso todos os anos 

em Sua memória. O que esse pão simbolizava? Que lições os 
cristãos precisam aprender com isso? 

por Victor Kubik

Lições do 
Pão da 
Páscoa

Por mais de cinquenta anos, tenho observado anualmente a 
Páscoa da Nova Aliança, conforme instruído por Jesus Cristo. 
E fico cada vez mais maravilhado com o significado do que 

Cristo ensinou a Seus seguidores e como cada um dos elementos e 
símbolos é muito significativo para minha vida hoje.

De certa forma, todo o ministério de Jesus Cristo para a 
humanidade está resumido no que aconteceu naquela noite! Vamos 
olhar isso mais de perto. O evangelista Lucas compartilha este relato 
do que aconteceu naquela noite:

 “E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e, com Ele, os doze apóstolos. 
E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que 
padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se 
cumpra no Reino de Deus.

 “E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e 
reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da 
vide, até que venha o Reino de Deus. E, tomando o pão e havendo 
dado graças, partiu-o e deu-lho, dizendo: Isto é o Meu corpo, que 
por vós é dado; fazei isso em memória de Mim” (Lucas 22:14-19).

Mais tarde, o apóstolo Paulo explica o que havia aprendido 
pessoalmente de Jesus Cristo:

 “Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que 
o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão; e, tendo 
dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós; 
fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de 
haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a Nova 
Aliança no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em 
memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e 
beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha”  
(1 Coríntios 11:23-26, ARA).

Os principais símbolos do cristianismo
O coração do cristianismo se encontra nos símbolos do pão e do 

vinho que Jesus compartilhou na Páscoa naquela noite antes de Sua 
morte. Cristo instituiu uma prática para os cristãos seguirem e exa-
minarem cuidadosamente hoje em dia.

A noite da Páscoa começou com Jesus lavando os pés de cada um 
dos discípulos, conforme registrado em João 13:1-17. Isso demons-
trou Sua humildade e serviço à humanidade e também a necessidade 
de que Ele nos purificasse, ao mesmo tempo, em que nos servia de 
exemplo. Ele seguiu com os símbolos do pão e do vinho. Beber o 
vinho da Páscoa representava aceitar o sangue derramado de Jesus 
como pagamento pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser 
perdoados como parte da Nova Aliança oferecida por Ele.

O profeta Isaías descreveu com eloquência esse significado: 
“Verdadeiramente, Ele tomou sobre Si as nossas enfermidades e 
as nossas dores levou sobre Si; e nós o reputamos por aflito, ferido 
de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões 
e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz 
estava sobre Ele, e, pelas Suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós 
andamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu 
caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos”  
(Isaías 53:4-6).

Atualmente, quando participamos do serviço da Páscoa, 
reencenamos a solenidade, a intimidade do nosso relacionamento 
com Deus, através de Jesus Cristo, uns com os outros e conosco 
mesmo. Deixaremos o passado para trás quando alcançarmos a 
imortalidade e o Reino de Deus.

Como cristãos, somos admoestados a nos examinar antes do ser-
viço pascal: “Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice Ar
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do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do 
Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste 
pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente 
come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo 
do Senhor” (1 Coríntios 11:27-29).

Então, o que devemos discernir ou entender sobre o corpo do 
Senhor? Isso nos leva a observar mais de perto o símbolo do pão 
que representa o corpo de Cristo.

O pão vivo que torna possível a vida eterna 
Antes da Páscoa, dirigindo-se a uma grande multidão perto  

de Cafarnaum, Jesus proclamou corajosamente: “Eu sou o pão vivo 
que desceu do céu; se alguém comer desse pão, viverá para sempre;  
e o pão que Eu der é a minha carne, que Eu darei pela vida  
do mundo” (João 6:51).

Queremos viver para sempre, mas a maioria de nós não tem cer-
teza se isso vai acontecer ou como é possível. Essa incerteza agrava 
a tristeza e a mágoa de muitos quando morre um ente querido ou 
alguém próximo. As pessoas tentam alongar ao máximo a existência 
física e agarrar-se à essência esquiva da chamada vida, mas acabam 
vendo apenas uma miragem num deserto de desespero e sonhos.

O que dizer sobre o pão do qual Jesus falou que devemos nos con-
centrar? E o que podemos aprender para ter certeza da resposta à 
questão da mortalidade e da imortalidade do homem?

A humanidade busca certeza para uma pergunta que Jó fez há 
milhares de anos: “Morrendo o homem, porventura, tornará a 
viver?” (Jó 14:14). Jó respondeu a sua pergunta no mesmo versículo: 
“Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha 
mudança”. Ele estava olhando para um tempo além desta vida, 
quando uma mudança lhe traria a vida eterna.

Novamente, uma leitura cuidadosa de João 6:51 mostra que aqui 
Jesus Cristo revela um importante segredo sobre viver para sempre. 
O segredo está no significado do pão. 

A observância bíblica da Páscoa é imediatamente seguida pelos 
sete dias da Festa dos Pães Asmos. Esta festa, incluindo seus dois 
Dias Santos, diz respeito ao pão! Qual é o ponto dessa ênfase aqui? 
Será que existe algo mais sobre comer o pão pascal e a ordem de 
Deus para se comer pão sem fermento durante esta festa (ver 
Levítico 23:6) que não estamos percebendo? Certamente, o fato de 
Deus ter colocado a Festa dos Pães Asmos logo após a Páscoa deve 
ter um significado especial.

Jesus Cristo é a fonte da vida
Quando você entender tudo o que o pão representa, então 

entenderá as mais profundas e amorosas intenções de Deus para 
com a humanidade. Exatamente aqui é que experimentamos a graça 
de Deus para conosco. Juntamente com nossa responsabilidade 
como Seus filhos é que entramos em um relacionamento eterno e 
satisfatório.

Por isso, vamos examinar algumas das lições sobre o pão, que 
equivale à vida—para agora e para sempre.

Jesus Cristo é a fonte da vida eterna, como lemos em João 6:51.  
E, como Ele disse, se você quer a vida eterna, então deve “alimen-
tar-se” dEle. Além disso, Ele declarou no Sermão da Montanha que 
existe apenas um caminho para a eternidade: “Entrai pela porta 
estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz 
à perdição, e muitos são os que entram por ela; E porque estreita é 
a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há que a 
encontrem” (Mateus 7:13-14). Devemos prestar muita atenção sobre 
o que é esse caminho!

A vida não se originou de reações químicas espontâneas. Nem 
surgiu do nada. Os grandes filósofos e pensadores do mundo, sem a 
revelação de Deus, não podem explicar o que é a vida. Os cientistas 
não conseguiram criar vida a partir de matéria inerte. Toda vida vem 
somente de vida preexistente, e, afinal, isso não é algo do reino físico. 
O homem pode reproduzir-se, prolongar a vida e vivê-la, mas não 
pode criar a própria essência da vida.

O pão representa o sustento da vida—nutrir e alimentar. Até 
mesmo hoje em dia, um pai de família ganha “o pão de cada dia” 
para sustentar sua família. O pão também é chamado de “suporte da 
vida”. Uma das petições na oração modelo de Jesus Cristo refere-se 
ao pão: “O pão nosso de cada dia dá-nos hoje” (Mateus 6:11). Ele 
quis dizer comida e nutrição em geral, junto com tudo o que isso 
representa para nós.

A multiplicação do pão para alimentar uma multidão
Novamente, em João 6:51, Jesus ensinou uma profunda lição sobre 

pão e vida. Milhares de pessoas vieram ouvi-Lo (versículo 10; Mateus 
14:21). Essa foi uma ocasião justamente antes da Páscoa (versículo 4).

Jesus começou a falar sobre o pão e sobre comer nesse grande 
encontro ao ar livre, onde as pessoas se reuniram para ouvi-Lo. 
Depois que terminou o Seu ensinamento, e ciente de que as pessoas 
queriam comer, Jesus perguntou a Filipe sobre o que poderiam fazer 
para alimentar aquela grande multidão. Filipe respondeu dizendo 
que eles tinham muito pouco dinheiro para comprar comida 
suficiente. Então interveio o discípulo André dizendo que ali havia 
um menino com cinco pães de cevada e dois pequenos peixes. Mas 
isso obviamente não era uma solução para alimentar aquela multidão 
de gente.

Jesus sabia disso e, como já pretendia, transformou esse evento em 
uma lição. Ele instruiu que as pessoas sentassem organizadamente 
na grama. Então, Ele deu graças e instruiu aos discípulos a distribuir 
o peixe e o pão do menino para a multidão. Milagrosamente, aquela 
comida superabundou-se—a ponto de sobrar!

Uma importantíssima lição sobre o Pão da Vida             
A lição mais importante dessa experiência veio no dia seguinte, 

quando as pessoas seguiram Jesus em barcos para vê-Lo nova-
mente. Desta vez, Ele falou sobre o motivo egoísta deles, pois que-

“Eu sou o pão vivo que 
desceu do céu; se alguém 
comer desse pão, viverá 
para sempre; e o pão que Eu 
der é a Minha carne, que Eu 
darei pela vida do mundo”.
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riam era conseguir outra refeição grátis. Ele disse: “Na verdade, na 
verdade vos digo que Me buscais não pelos sinais que vistes, mas 
porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida 
que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna”  
(João 6:26-27).

Jesus comentou mais acerca do valor do pão falando sobre a oca-
sião em que o povo israelita recebeu o maná, que Deus providenciou 
durante sua peregrinação no deserto (ver Êxodo 16).

 “Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito:  
Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade, 
na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas Meu 
Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é Aquele 
que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, 
dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; 
aquele que vem a Mim não terá fome; e quem crê em Mim nunca terá 
sede”(João 6:31-35).

O ponto do ensinamento de Jesus aqui tem que estar claro para nós 
também. Ele compara o sustento da comida física, que nos dá vida 
física limitada, com o poderoso sustento dEle, Nosso doador de vida, 
para nos conceder a vida eterna! Devemos nos alimentar apenas de 
comida física ou precisamos buscar a que nos dará a vida eterna?

Em seu discurso, Jesus afirmou claramente sobre a superioridade 
da vida imortal e a pouca vantagem da mera existência física: “Na 
verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em Mim tem a 
vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná 
no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o 
que dEle comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se 
alguém comer desse pão, viverá para sempre; e o pão que Eu der é a 
minha carne, que Eu darei pela vida do mundo” (versículos 47-51).

Permanecer em Cristo
E isso nos leva a outro aspecto muito importante do Pão da Páscoa.
Jesus continuou ensinando sobre que tipo de relacionamento é 

importante ter com Ele, o qual pode levar a recompensas eternas.
E, no mesmo contexto, observe o que Ele ainda disse: “Quem 

come a Minha carne e bebe o Meu sangue tem a vida eterna, e Eu o 
ressuscitarei no último Dia. Porque a Minha carne verdadeiramente 
é comida, e o Meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come 
a Minha carne e bebe o Meu sangue permanece em Mim, e Eu, nele” 
(versículos 54-56).

Agora passamos a ter um relacionamento ativo e constante com 
Ele que resulta em ter uma mentalidade transformada e produzir 
frutos. Jesus descreveu o tipo de relacionamento que Ele deseja ter 
conosco em Seu ensinamento na última noite com Seus discípulos, 
logo após a Páscoa, dizendo-lhes:

 “Eu Sou a videira verdadeira, e Meu Pai é o agricultor. Todo ramo 
que, estando em Mim, não der fruto, Ele o corta; e todo o que dá 
fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estais limpos 
pela palavra que vos tenho falado; permanecei em Mim, e Eu 
permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si 
mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se 
não permanecerdes em Mim.

 “Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em Mim, e 
Eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem Mim nada podeis fazer. Se 
alguém não permanecer em Mim, será lançado fora, à semelhança 
do ramo, e secará; e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se 
permanecerdes em Mim, e as minhas palavras permanecerem em 

vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado Meu 
Pai, em que deis muito fruto; e assim vos tornareis Meus discípulos” 
(João 15:1-8, ARA).

O pão da Páscoa representa esse relacionamento íntimo e cons-
ciente entre nós e Jesus Cristo. Note como Paulo expressou isto nesta 
passagem em Gálatas 2:20: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, 
não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na 
carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual Me amou, e se entregou 
a Si mesmo por mim” (ACF).

Escrevendo à igreja em Roma (e também para nós hoje), Paulo faz 
esta exortação: “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável 
a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este 
mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade 
de Deus” (Romanos 12:1-2).

Peça a Deus para transformar sua vida e não apenas reformá-la! 
Peça-Lhe para torná-lo frutífero, desenvolvendo uma mentalidade 
diferente e altruísta. Peça a Deus para ajudá-lo a dizer, pensar e 
fazer as coisas certas. Procure envolver Jesus Cristo completamente 
em sua vida: “Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as 
coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra; porque 
já estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus” 
(Colossenses 3:1-3).

O pão e o sofrimento
Sem dúvida não é fácil passar por sofrimento. É difícil enfrentar e 

suportar a dor e a mágoa. O simbolismo do partir o pão na Páscoa 
representa os sofrimentos de Jesus Cristo. Ele sofreu humilhação, 
zombaria, espancamento, tortura e uma execução excruciante—
representados pelo partir do pão na Páscoa com Seus discípulos. 
“Tomai, comei; isto é o Meu corpo que é partido por vós; fazei isto 
em memória de Mim”, disse Ele (1 Coríntios 11:24).

Somos aconselhados a levar isso em conta sempre que sofremos. 
Como declara 1 Pedro 4: “Pois, já que Cristo padeceu por nós na 
carne, armai-vos também vós com este pensamento” (versículo 1).

E, mais adiante, lemos no mesmo capítulo: “Amados, não 
estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como 
se coisa estranha vos acontecesse; mas alegrai-vos no fato de serdes 
participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da 
Sua glória vos regozijeis e alegreis” (versículos 12-13).

Jesus disse às multidões que O seguiam: “Qualquer que não 
levar a sua cruz e não vier após Mim não pode ser Meu discípulo” 
(Lucas 14:27). Seguir a Cristo envolve sacrifício e, às vezes, suportar  
grande provação.

Mas a Bíblia também diz: “Não sobreveio a vocês tentação que não 
fosse comum aos homens. E Deus é fiel; Ele não permitirá que vocês 
sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem 
tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam 
suportar” (1 Coríntios 10:13, NVI).

Podemos ficar desanimados diante de todos os testes, provações e 
sofrimentos que talvez tenhamos que suportar, mas consideremos 
a vida conturbada daqueles que não são cristãos. Sim, talvez, como 
cristãos, tenhamos que suportar muita coisa, porém, mais difícil, em 
longo prazo, é suportar não sermos cristãos!

Cristo disse que “aquele que perseverar até ao fim será salvo” 
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(Mateus 24:13). Ter uma vida sempre prazerosa não requer perse-
verança, mas sim passar por momentos difíceis. E é isso que Deus 
exige de nós.

De todas as inúmeras perguntas que recebemos de nossos leitores, 
a mais predominante tem sido sobre o motivo pelo qual devemos 
sofrer. Por que os cristãos não estão livres de sofrimento?

Para se tornar um discípulo de Cristo, é preciso estar preparado 
para o sofrimento que acompanha essa decisão, incluindo alguns 
sofrimentos comuns às pessoas. Vivemos em um mundo horrendo 
de injustiça, perversidade e dor. As pessoas ao nosso redor estão 
sofrendo com problemas de saúde, traições, vícios e dificuldades de 
relacionamento com filhos, pais e companheiros. E muitas dessas 
coisas não se resolvem tão facilmente. Como um cristão pode lidar 
com isso? Temos que aprender a “sofrer com Cristo”—aprender com 
o aspecto do sofrimento de ser cristão.

O pão: O sofrimento de Cristo por nós
A resposta para o motivo que experimentamos o sofrimento 

está no sofrimento de Jesus Cristo, representado pelo pão partido. 
Ele se entregou por nós, buscando proximidade, presença, união 
e um relacionamento. E para conseguir isso, Ele veio experimentar  
nossa dor.

Agora Ele conhece intimamente nosso sofrimento. Em Suas 
derradeiras instruções a Seus discípulos naquela noite da 
última Páscoa com eles, Cristo os encorajou com estas palavras:  
“Tenho-vos dito isso, para que em Mim tenhais paz; no mundo tereis 
aflições, mas tende bom ânimo; Eu venci o mundo” (João 16:33).

Por meio da compaixão de Deus por nós, e através de Cristo, 
podemos ter compaixão para com os outros: “Bendito seja o 
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias 
e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa 
tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem 
em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos 
somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são 
abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por 
meio de Cristo” (2 Coríntios 1:3-5).

A lição de união
Paulo, ao descrever o serviço da Páscoa, fez um comentário 

instigante sobre outro significado do pão: “Não é verdade que o 
cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de 
Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de 
Cristo? Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um 
só corpo, pois todos participamos de um único pão” (1 Coríntios 
10:16-17, NVI).

Ao participar desse mesmo pão, diz Paulo, os membros da Igreja 
tornam-se um só através dele. Nós nos tornamos parte de Cristo, e, 
através dEle, também parte uns dos outros.

A última oração de Jesus antes de ser preso preocupou Seus 
discípulos, assim como Seus seguidores, durante muito tempo. Ele 
orou pela união deles: “Pai santo, guarda em Teu nome aqueles que 
Me deste, para que sejam um, assim como Nós” (João 17:11).

Ele orou especificamente para que Seus seguidores de todas as 
épocas fossem unidos como são Ele e Seu Pai: “Eu não rogo somente 
por estes, mas também por aqueles que, pela Sua palavra, hão de crer 
em Mim; para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, O és em Mim,  
e Eu, em Ti; que também eles sejam um em Nós, para que o mundo 

creia que Tu Me enviaste” (João 17:20-21).
Embora os cristãos não tenham se saído muito bem no quesito 

união, mesmo assim esse era o desejo de Cristo ao deixar registrada 
essa oração. Portanto, devemos nos perguntar: como podemos 
trazer união e paz? Certamente sabemos que depois do retorno de 
Cristo, a humanidade será unida e haverá uma mentalidade e um 
espírito diferente. Entretanto, a questão permanece: Hoje em dia, 
qual o nosso papel na pacificação e na união?

Os Dias dos Pães Asmos
Como mencionado anteriormente, os Dias dos Pães Asmos 

seguem a Páscoa. E, de fato, é interessante haver tanta ênfase no pão 
ao longo desses dias.

Em 1 Coríntios 5:7-8, Paulo estava escrevendo durante os Dias 
dos Pães Asmos. Observe o que ele afirmou sobre o significado do 
fermento e de ser espiritualmente sem fermento: “Alimpai-vos, pois, 
do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como 
estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por 
nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o 
fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade 
e da verdade”.

Um agente como o fermento faz com que a massa do pão cresça 
e isso representa ser inchado e orgulhoso. Mas ser espiritualmente 
sem fermento significa estar buscando a sinceridade e a verdade. Este 
é mais um importante significado do pão asmo comido na Páscoa.

O desfecho: O pão
A história do propósito de Cristo se encontra nos símbolos do 

pão e do vinho, que Ele instituiu naquela última Páscoa com Seus 
discípulos. Para nós, Sua morte é representada pelo vinho. Sua vida 
é retratada pelo pão, pois Ele chama a Si mesmo de “o Pão da Vida”.

Jesus Cristo é a fonte da vida e Ele deseja que o sigamos para a 
eternidade. Não há outro caminho. Ele é o Pão da Vida, e o Seu 
desejo é que participemos dEle—para que Ele se torne parte de nós 
e nós dEle. Nosso dever, assim que entendamos isso, é permanecer 
nEle, viver nossas vidas com Ele em nós. Devemos imitá-Lo e ser 
como Ele é em todos os sentidos.

Além disso, à medida que vivemos nossa realidade no mundo de 
hoje, devemos entender e admirar o sofrimento de Cristo em nosso 
benefício. Ele ofereceu Sua vida para que pudéssemos ter vida—vida 
eterna. Ele tem compaixão de nós e, da mesma forma, devemos ter 
compaixão dos outros. Pois, sabemos com certeza que este mundo, 
sem a mensagem do evangelho, não tem esperança—uma esperança 
pela qual vivemos por meio da revelação da Palavra de Deus e pela 
qual somos tão abençoados por tê-la recebido.

Devemos fazer nossa parte na unicidade do Pão de Cristo, e que 
Deus possa abrir os nossos olhos para esta grande revelação e para o 
caminho da eternidade! BN

              PARA SABER MAIS

A Páscoa é uma das festas de Deus que nos ensina sobre o plano de 
Deus para oferecer salvação para toda a humanidade. Quais são as 
outras festas bíblicas e o que elas nos ensinam? Para aprender mais, 
baixe ou solicite sua cópia gratuita de “As Festas Santas de Deus: O 
Plano de Deus Para a Humanidade”!

http://portugues.ucg.org/estudos
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O apóstolo Paulo se referiu a Jesus Cristo como “o primogênito dentre os mortos”. Se Ele é o 
“primeiro”, o que isso significa? A resposta óbvia é que outros virão a seguir. Você precisa entender 

o que a Bíblia diz sobre esse assunto de vital importância!  por Peter Eddington

O Que Significa Ser  
“O Primogênito  

 Dentre Os Mortos”?

Deus está criando uma família espiritual divina—e você pode 
fazer parte dela! No momento em que Jesus Cristo saiu do 
túmulo, surgiu uma oportunidade vital para você e para 

mim. Com Sua ressurreição e ascensão ao próprio trono de Deus, 
Jesus foi o primeiro de muitos que se tornariam seres espirituais para 
viver na presença de Deus.

A família de Deus, desde o princípio, compreendia dois Seres 
divinos—Deus e o Verbo (João 1:1-2). O Verbo se tornou carne há 
dois mil anos como o Filho de Deus, Jesus Cristo (versículo 14). 
Depois da vida e morte humana de Jesus, Ele ressuscitou para uma 
existência divina e espiritual como “o primogênito dentre os mortos”  
e “primogênito entre muitos irmãos” (Colossenses 1:18; Romanos 
8:29, grifo nosso).

Quem são esses “muitos irmãos”? São todas as pessoas fiéis a Deus, 
aquelas que se unirão a Jesus Cristo como Seus irmãos e irmãs como 
parte dessa divina família de Deus quando eles forem ressuscitados 
para uma vida espiritual e imortal. Portanto, esta vida física não é 
tudo que existe. Mas, por favor, veja que não estamos falando de ir 
morar no céu quando morrermos—como verá a seguir!

Vamos explorar mais esse assunto quando virmos o que a Escritura 
tem a dizer sobre esse importante tópico.

A descendência de Deus à Sua imagem
Jesus nasceu espiritualmente na ressurreição como o primeiro de 

muitos irmãos ou filhos que O seguiriam mais tarde. Como apontado 
em Atos 17:28-29, somos descendentes de Deus: “Pois somos também 
Sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de 
cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra 
esculpida por artifício e imaginação dos homens”.

A palavra grega para descendência aqui, genos, que significa 
“parentesco”, “raça”, “gênero”, “linhagem” ou “família”. Somos do 
gênero da família de Deus.

Por meio da antiga língua hebraica, o Salmo 82 lança mais luz sobre 
esse fato. No versículo 6, Deus se refere aos seres humanos como 
“deuses”, sendo aqui igualados a “filhos do Altíssimo”. Isso faz muito 
sentido. Quando qualquer ser tem descendentes, seus descendentes 
são da mesma espécie de ser. Os descendentes dos seres humanos são 
seres humanos. Os descendentes de Deus são “deuses”, como Jesus 
confirmou ao citar essa passagem em João 10:34-36.

É claro que, quando os seres humanos são chamados de deu-
ses no Salmo 82, eles ainda são declarados imperfeitos e sujeitos à  
corrupção e à morte. Porém, eles são da família divina em um sentido 
restrito e incipiente.

Um aspecto disso se encontra no fato de que o homem foi criado à 
imagem e semelhança de Deus em um nível físico e mortal, com um 
domínio limitado, parecido com Deus, mas sem o Seu caráter divino e 
glória—até o momento. Assim, o outro aspecto disso é que o homem 
tem o potencial de se tornar o mesmo gênero de seres que Deus Pai  
e Jesus Cristo são agora. Jesus foi “o primogênito entre muitos irmãos” 
—obviamente, significando que haverá outros.

Como observado anteriormente, o apóstolo Paulo explicou que 
Jesus venceu a morte e tornou-se “o primogênito dentre os mortos” 
(Colossenses 1:18). Em outras palavras, Cristo abriu o caminho 
para o Reino de Deus, para que aqueles que verdadeiramente sejam 
devotados a Ele possam ter certeza e esperança de ressurreição. 
“Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual 
adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos 
precedeu, entrou em nosso lugar” (Hebreus 6:19-20, NVI).

Jesus venceu a morte e é o precursor, o primeiro a ser ressuscitado 
dentre os mortos, tornando possível a vida eterna para muitos outros 
que virão a seguir. Como visto anteriormente, em Romanos 8:29,  
Ele foi “o primogênito entre muitos irmãos”.

Mas, o que isso significa para você e para mim? A Bíblia não deixa 
dúvidas—haverá outros a seguir no tempo. Como Paulo nos diz: 
“Porque, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da 
Sua morte, também o seremos na da Sua ressurreição” (Romanos 6:5).

Aqui a Bíblia está falando de uma ressurreição definitiva para a vida 
eterna como um ser espiritual—e não simplesmente uma restauração 
temporária da vida em um corpo físico. E, novamente, como veremos 
a seguir, essa Escritura não está falando em ir morar no céu quando 
morrermos.

A ressurreição das primícias
Em vários lugares da Bíblia, vemos que pessoas falecidas (como 

Lázaro) foram trazidas de volta à vida física antes da ressurreição de 
Jesus. Mas todas morreram novamente.

Paulo faz uma importante distinção entre aqueles que viveram, 
morreram, ressuscitaram e voltaram a morrer com a futura res-Sc
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surreição das primícias de Deus: “Pois a nossa pátria está nos céus, 
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o 
qual transformará o nosso corpo de humilhação [físico e material],  
para ser igual ao corpo da Sua glória” (Filipenses 3:20-21, ARA;  
comparar 2 Coríntios 5:1-5).

Paulo está falando de uma futura existência gloriosa e espiritual.  
E observe aqui que Jesus Cristo virá do céu para transformar “nosso 
corpo abatido, para ser conforme o Seu corpo glorioso”. Um capítulo 
inteiro da Bíblia, 1 Coríntios 15, trata dessa ressurreição. Começa 
afirmando a própria restauração de Jesus à vida, seguida pela descrição 
de uma restauração semelhante de Seus discípulos e verdadeiros 
seguidores desta era—as primícias de Deus (ver Tiago 1:18).  
O próprio Jesus é o primeiro e principal dessas primícias (comparar 
1 Coríntios 15:20-23).

Paulo descreve a natureza da ressurreição dessas primícias: 
“Semeia-se corpo natural [físico], ressuscita corpo espiritual . . .  
O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão 
[Jesus Cristo], porém, é espírito vivificante . . . E, assim como trou-
xemos a imagem do que é terreno [Adão], devemos trazer também 
a imagem do celestial [Cristo]. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o 
sangue não podem herdar o reino de Deus” (1 Coríntios 15:44, 49-50, 
ARA). Assim, teremos corpos compostos de espírito como o de Jesus.

Também vemos aqui que nem mesmo os verdadeiros cristãos 
podem entrar no Reino até o retorno de Jesus Cristo à Terra (retratado 
pela Festa de Trombetas, um dos Seus Dias Santos anuais observados 
em setembro ou outubro, segundo o plano de Deus). Ao cumprir-se 
esse dia, quando soar a última trombeta, os mortos em Cristo serão 
ressuscitados, e Deus terminará a colheita de Suas primícias.

Observe 1 Coríntios 15:51-52: “Eis que vos digo um mistério: 
nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num 
momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. 
A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós 
seremos transformados” (ver também 1 Tessalonicenses 4:16). Nesse 
momento histórico, os verdadeiros discípulos e seguidores de Cristo 
vão experimentar o que a Bíblia chama de “uma melhor ressurreição” 
(Hebreus 11:35).

Em Colossenses 1:15, a palavra grega prototokos, traduzida como 
“primogênito”, é um título baseado na ordem de nascimento. O Léxico 
Grego-Inglês do Novo Testamento e Outras Literaturas Cristãs Primi-
tivas explica que ele está falando “de Cristo, como o primogênito de 
uma nova humanidade que deve ser glorificada, como o seu exaltado 
Senhor está glorificado”.

Isso explica ainda mais o significado de primogênito no contexto 
de Colossenses 1:18, onde Cristo é descrito como “o primogênito 
dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência”. Ele é  
primogênito dentre os mortos, o primeiro a surgir em uma  
ressurreição espiritual.

As primícias, aqueles que são chamados à Igreja de Deus nesta 
era antes do retorno de Cristo, também são chamados de “igreja 
dos primogênitos” (Hebreus 12:23). Como Jesus é o primeiro dessas 
primícias da salvação, Ele também é o primeiro dos primogênitos.  
E, juntos, muitos outros O seguirão mais tarde. Assim, outros 
nascerão na família espiritual de Deus no futuro, quando a 
salvação finalmente for oferecida a todo o mundo. (Não deixe de 
ler “A Segunda Ressurreição: A Oportunidade de Salvação Para a 
Humanidade!”, a partir da página XX desta edição e “Aqueles que 
morrem sem conhecer a Jesus Cristo” em nosso guia de estudo bíblico  

gratuito O Que Acontece Depois da Morte?).

Você irá viver no céu quando morrer?
A maioria das pessoas acredita que iremos morar no céu quando 

morrermos, mas isso não é o que ensina as Escrituras. Ao contrário, 
nos é dito: “Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho 
do Homem, que está no céu” (João 3:13). O apóstolo João escreveu 
essas palavras quase ao fim do primeiro século, muito tempo depois 
de a maioria, ou todos, os outros apóstolos—para não mencionar os 
grandes heróis da fé do período do Antigo Testamento—ter morrido. 
Ele sabia que somente Jesus Cristo havia ressuscitado e subido ao céu. 
Em toda a história da humanidade ninguém mais fez isso!

Para esclarecer isso, somos lembrados no livro de Atos, numa 
mensagem inspirada do apóstolo Pedro na Festa de Pentecostes, 
que quando a Igreja foi fundada o patriarca Davi estava morto e 
“sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura . . . Porque Davi 
não subiu aos céus” (Atos 2:29, 34). Isso nos diz que até mesmo um 
homem conforme o coração de Deus (Atos 13:22) ainda permanece 
na sepultura, aguardando a ressurreição quando Jesus retornar. 
Ninguém, além de Jesus Cristo, ascendeu ao céu ou ressuscitou para 
uma vida imortal e espiritual.

Então, quando Jesus finalmente retornar à Terra, como Rei dos Reis 
e Senhor dos Senhores, Ele reunirá os santos, Seus seguidores desta 
era, e os levará para viver no céu? A surpreendente resposta da Bíblia 
é não. Ele fará com que os santos governem com Ele na Terra pelo 
menos nos primeiros mil anos—não no céu!

No último capítulo da Bíblia, Jesus diz diretamente sobre Seu 
retorno para estabelecer o Reino de Deus: “E eis que cedo venho, e o 
Meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra” 
(Apocalipse 22:12).

Nossa recompensa será trazida por Jesus na ocasião de Seu retorno 
à Terra. O trono de Jesus estará aqui na Terra, e os santos servirão 
com Ele aqui—não no céu.

Para ratificar que ainda não estaríamos vivendo no céu, Apocalipse 
5:10 afirma claramente que os santos ressuscitados “reinarão sobre a 
terra” com Cristo. E Apocalipse 20:6 acrescenta: “Bem-aventurado e 
santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não 
tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo 
e reinarão com Ele mil anos”. Jesus reinará sobre a Terra (Apocalipse 
11:15; Daniel 7:14, 27)—e será aqui que os santos ressuscitados 
reinarão com Ele!

Exatamente, os santos ressuscitados servirão a Cristo por mil anos, 
reinando na Terra como seres espirituais imortais, sobre os quais a 
morte não tem mais poder. Este é o incrível futuro reservado para os 
santos de Deus!

Não será em segredo!
Uma grande farsa religiosa adotada por milhões de cristãos hoje é 

a teoria do “rapto secreto” que, supostamente, precederia o tempo da 
tribulação antes do retorno de Cristo. A verdade é que a ressurreição 
dos santos ocorrerá quando Cristo voltar em poder e glória, o que 
será visível para toda a humanidade. Isso não será feito em oculto.

Quando Jesus retornar, ao toque da sétima trombeta, “todas as tri-
bos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as 
nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará os Seus anjos 
com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os Seus escolhidos 
desde os quatro ventos . . .” (Mateus 24:30-31).
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Todos—todas as tribos, povos e nações—verão Jesus voltando!  
E os santos, os eleitos, serão ressuscitados e reunidos ao mesmo 
tempo quando Jesus retornar. Isso não será feito em segredo.  
A popular teoria do arrebatamento é uma grande farsa,  
baseada no entendimento errado de muitos versículos bíblicos  
sobre a ressurreição.

Para uma explicação mais aprofundada dessa verdade vital, 
por favor, leia o nosso estudo gratuito O Rapto Secreto é Verdade? 
(disponível em revistaboanova.org).

O grande propósito de Deus para você
Este é o propósito de Deus para os seres humanos: Dar a vida 

eterna em Sua família através da ressurreição, para que sejam 
Sua descendência divina, Seus filhos e filhas. É por isso que Paulo 
descreveu Jesus como “o primogênito entre muitos irmãos”.

Se Deus está chamando você neste momento, como você pode 
garantir que será contado entre os irmãos de Cristo que herdarão 
a vida eterna no Reino de Deus? Podemos ler sobre um incrível 
cenário profético no livro de Apocalipse, que descreve quem 
será contado entre esses santos, ou seja, aqueles que receberão a 
recompensa e a ressurreição no retorno de Jesus: “E o dragão irou-se 
contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que 
guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo” 
(Apocalipse 12:17). E dois capítulos depois, os santos de Deus são 
descritos como “os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em 
Jesus” (Apocalipse 14:12).

Observe essa descrição acerca dos fiéis servos de Deus: Eles 
guardam os mandamentos de Deus e são cheios da fé de Jesus, 
através do poder do Espírito Santo, o qual é dado “àqueles que Lhe  

obedecem” (Atos 5:32). Como pode ver, isso é mais do que apenas 
aceitar a Jesus como Seu Salvador. Então, você tem que fazer algo a 
respeito de seu estilo de vida. Você tem que guardar os mandamentos 
de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. E para isso é preciso muito  
trabalho e esforço!

Prepare-se agora
Devemos agradecer a Deus por haver uma ressurreição em que 

os cristãos, verdadeiramente fiéis, serão arrebatados nas nuvens na 
gloriosa segunda vinda de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Essa é a grande esperança de todos aqueles que confiam e creem 
em Deus e em Seu propósito para suas vidas. Não há tempo a perder, 
você precisa começar logo um relacionamento seriíssimo com Deus 
Pai e Seu Filho.

A hora é agora. Comece hoje mesmo, aproximando-se de Deus 
em oração e pedindo Sua ajuda para submeter sua vida à vontade 
dEle. Fique perto de Deus Pai e de Jesus Cristo e deixe o medo do 
futuro para trás. Confie na esperança da ressurreição, que está 
assegurada pelo fato de que Jesus é “o primogênito dentre os mortos” 
e o “primogênito entre muitos irmãos”! BN

na mesma noite em que Ele celebrou. Pois, foi nessa noite de Páscoa 
que Ele ordenou a Seus discípulos: “Fazei isso em memória de Mim” 
(Lucas 22:19; 1 Coríntios 11:24). É verdade que a maioria das igrejas 
participa regularmente do pão e do vinho ao longo do ano, mas num 
tipo de cerimônia que está longe do contexto correto da observância 
anual da Páscoa.

Anos depois da morte e ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo 
escreveu à igreja em Corinto sobre como celebrar a Páscoa na mesma 
noite em que Jesus celebrou. Cristo até mesmo disse que a celebraria 
quando viesse pela Sua segunda vez, quando vai estabelecer Seu 
Reino, e que se sentaria com Seus discípulos (Lucas 22:16, 18; Mateus 
26:29).

A celebração da Páscoa também é importante porque une o Antigo 
e o Novo Testamento de uma maneira única. Muitos aspectos da 
história do Êxodo se encaixam perfeitamente no significado da Páscoa 
e como um simbolismo que apontava para Jesus Cristo—o Cordeiro, 
como conceito de um sacrifício e do sangue de Cristo. Ambas as 
seções da Bíblia são necessárias para entender o quadro completo.  
O Antigo Testamento é incompleto sem o Novo Testamento.  
E o Novo Testamento não pode ser totalmente entendido sem a 
história do Antigo Testamento. Isso é especialmente verdade quanto 
aos termos da Páscoa e como Cristo cumpriu o papel do cordeiro 
sacrificial. Essas conexões trazem um conhecimento mais profundo 
da morte de Cristo por nós, incluindo o grande propósito de Deus e 
o quanto Ele nos ama.

Ao ponderar sobre o verdadeiro Cordeiro da Páscoa e seguir 
corretamente as instruções de Jesus sobre essa celebração, os cristãos 
de hoje podem experimentar o poder e a graça de Deus, libertando-se 
das algemas do pecado e vencendo os desejos mundanos. Se você 
deseja compreender mais sobre o perdão divino e quer que Deus 
o livre da escravidão de seus pecados, então o oriento a ler sobre a 
Páscoa nos últimos capítulos dos quatro Evangelhos.

Os leitores interessados também podem solicitar nosso guia 
de estudo bíblico gratuito As Festas Santas de Deus: O Plano de 
Deus Para a Humanidade. Este guia de leitura simples irá levá-lo, 
cronologicamente, através das festas anuais de Deus, que estão 
descritas claramente em toda a Bíblia. Talvez você não entenda o 
significado cristão e profético destes dias, e como Deus os projetou 
para revelar-se a Si mesmo e a Seu plano para todos nós.

Agora é a hora de cortar os laços da tradição humana e buscar a 
Jesus Cristo, Nossa Páscoa, e celebrar Seu sacrifício da maneira que 
Ele nos disse que devia ser celebrado! BN

              PARA SABER MAIS

A Páscoa é um das festas bíblicas que nos ensina sobre o plano de 
Deus para oferecer a salvação a todos. Baixe ou solicite sua cópia 
gratuita de “As Festas Santas de Deus: O Plano de Deus Para a 
Humanidade” para aprender mais, inclusive o que isso significa 
para você!

http://portugues.ucg.org/estudos

              PARA SABER MAIS

Esse é um assunto crucial e importante para sua vida e seu futuro! 
Você pode estudar mais sobre esse extraordinário aspecto da salvação 
em nossos guias de estudo bíblico gratuito “O Caminho para a Vida 
Eterna” e “Transformando A Sua Vida: O Processo de Conversão”. Baixe 
ou solicite seu exemplar hoje mesmo!

http://portugues.ucg.org/estudos

► (“Cristo,  Nossa  Páscoa” continuado da pg. 12) 
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20 — A Boa Nova 

A Bíblia  
e Você

O Domingo de Páscoa é o feriado religioso mais importante para centenas de milhões de 
crentes em todo o mundo. Entretanto, milhares de cristãos não o celebram. Será que eles 

sabem de algo que os outros não sabem? por Jerold Aust

Por que Alguns Cristãos não Celebram o 
Domingo de Páscoa? 

Toda primavera, a expectativa e a emoção do Domingo 
de Páscoa deixam muitas pessoas empolgadas. As igrejas 
preparam elaborados programas de Domingo de Páscoa,  

que ilustram a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Os pais 
aproveitam para colorir ovos de páscoa e escondê-los para que seus 
filhos os encontrem.

E na televisão, os filmes nesta época do ano retratam o Domingo 
de Páscoa como uma ocasião agradável de renovada felicidade. 
Os comerciais na televisão e os comércios também se voltam para 
o Domingo de Páscoa, pois vendem cestas de páscoa pintadas de 
várias cores, fantasias pascais e coelhos de chocolate para celebrar 
esse importante evento religioso.

Muitas igrejas anunciam missas ou cultos ao nascer do sol no 
Domingo de Páscoa ao ar livre a quem quiser participar. E, se o clima 
permitir, a celebração do Domingo de Páscoa é visualmente refor-
çada pela observação do nascer do sol.

Mas o que coelhinhos e ovos coloridos têm a ver com a ressurreição 
de Jesus?

E se essa celebração é tão importante, por que Jesus não a ensinou 
a Seus apóstolos e à Igreja primitiva? Os livros do Novo Testamento 
foram escritos durante um período de poucas décadas após a morte 
e ressurreição de Jesus Cristo, mas em nenhuma passagem vemos 
qualquer alusão a essa celebração do Domingo de Páscoa!

Então, de onde exatamente surgiu o Domingo de Páscoa e seus cos-
tumes? Por que centenas de milhões de pessoas comemoram esse 
feriado religioso hoje em dia?

A celebração do Domingo de Páscoa se encontra na 
Bíblia?

O Domingo de Páscoa é considerado a festa religiosa mais impor-
tante do cristianismo de hoje. “O Domingo de Páscoa foi e ainda é 

considerado a maior festa da igreja cristã, pois comemora o evento 
mais importante da vida de seu Fundador” (The International Stan-
dard Bible Encyclopedia, 1986, Vol. 2, “Easter” [Domingo de Páscoa]). 
Dada a sua popularidade, é fácil pensar que certamente essa celebra-
ção está na Palavra de Deus.

Alguns citam Atos 12:4 como autoridade para celebrar o Domingo 
de Páscoa. Mas o problema é que o Domingo de Páscoa não é men-
cionado na Bíblia de qualquer modo. A palavra Páscoa em Atos 12:4 
é traduzida da palavra grega pascha, referindo-se à celebração da Pás-
coa do Senhor do dia 14 do primeiro mês (Levítico 23:5, pêssach, em 
hebraico) que significa literalmente “passagem”, pois o Senhor “pas-
sou” sobre as casas dos filhos de Israel, poupando-os (Êxodo 12:27).

Parte da confusão vem de que os primitivos apóstatas que se 
desviaram da igreja primitiva começaram a referir à tradição pré-
cristã da festa do Domingo de Ressurreição como Pascha (Páscoa), 
pois também chamavam Páscoa à Festa de sete dias dos Pães Asmos, 
que ocorria após a Páscoa. Assim, o festival anual pagão do Domingo 
de Ressurreição é erroneamente chamado de Domingo de Páscoa 
ou simplesmente Páscoa em Português e Espanhol, enquanto nas 
línguas germânicas e inglês o nome é Easter.

A verdade é que não há vestígio da celebração do Domingo de Pás-
coa no Novo Testamento.

Qual a origem do Domingo de Páscoa?
Se o Domingo de Páscoa não está na Bíblia, de onde exatamente 

ele veio? E o que significa exatamente o Domingo de Páscoa (Easter 
em inglês)?

É importante analisar as fontes históricas confiáveis para entender a 
verdadeira história dessa celebração. Por exemplo, A Enciclopédia Bri-
tânica nos diz: “No Domingo de Páscoa, costumes populares refletem 
muitas das antigas tradições pagãs—neste caso, conectadas com os Nu
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ritos de fertilidade da primavera, como os símbolos do ovo de páscoa 
e do coelho da páscoa” (A Enciclopédia Britânica, 15ª edição, Vol. 4, p. 
605, “O Ano da Igreja”).

No mundo antigo do Oriente Médio, as pessoas estavam muito 
mais ligadas à terra e aos ciclos da natureza do que hoje em dia.  
Eles dependiam da fertilidade da terra e das colheitas para sobreviver. 
A primavera, quando a fertilidade retornava à terra após uma longa 
desolação do inverno, era um período muito esperado e bem-vindo 
para eles.

Muitos povos comemoravam a chegada da primavera com 
celebrações e adoração de seus deuses e deusas, particularmente 
aqueles associados à fertilidade. Entre essas divindades estavam Baal 
e Astarte (Astarote), frequentemente mencionados e condenados na 
Bíblia, cuja adoração típica incluía o sexo ritualístico para promover a 
fertilidade em toda a terra.

Era uma prática comum dos povos do antigo Oriente Médio 
incorporar símbolos de fertilidade—como ovos e coelhos, que se 
reproduziam em grande escala—nas celebrações pagãs de seus deuses. 
Hoje em dia, como A Enciclopédia Britânica menciona acima, os ovos 
de páscoa e o coelho da páscoa são simplesmente uma continuação 
desses antigos rituais de fertilidade da primavera.

A obra do clérigo escocês protestante do século XIX, Alexander 
Hislop, as Duas Babilônias, ainda é considerada uma referência  
sobre os costumes pagãos que ainda sobrevivem nas práticas 
religiosas de hoje.

Em relação ao nome inglês Easter, que significa Domingo de Páscoa, 
ele escreveu: “O que significa o termo Easter (em inglês)? Não é um 
termo cristão. Easter tem em si mesmo a sua origem caldaica. Easter 
não é nada mais do que uma referência a Astarte (Astarote), um dos 
títulos de Beltis, a rainha dos céus, cujo nome, pronunciado pelo povo 
de Nínive, era evidentemente idêntico ao que hoje é pronunciado em 
inglês. Esse nome, conforme identificado pelo [arqueólogo Sir Austen 
Henry] Layard nos monumentos assírios, é Ishtar” (1959, p. 103). 

Portanto o Domingo de Páscoa (Easter) não vem da Bíblia. Em vez 
disso, as raízes desta celebração remontam à antiga deusa mesopotâ-
mica pré-cristã Ishtar, conhecida na Bíblia como Astarte ou Astarote.

As antigas celebrações da ressurreição
O que envolve a adoração dessa deusa Ishtar? “Os templos de 

Ishtar tinham muitas sacerdotisas, ou prostitutas sagradas, que 
representavam simbolicamente os rituais de fertilidade do ciclo da 
natureza. Ishtar foi identificada com a fenícia Astarte, a semita Astarote 
e a suméria Inana. Também existem fortes semelhanças entre Ishtar e 
a Isis dos egípcios, a Afrodite dos gregos e a Vênus dos romanos.

 “Associado a Ishtar estava o jovem deus Tamuz [mencionado em 
Ezequiel 8:14], considerado divino e mortal . . . Na mitologia babilônica, 
Tamuz morria anualmente e renascia ano após ano, representando 
o ciclo anual das estações e das colheitas. Posteriormente, essa 
crença pagã foi identificada com os deuses pagãos Baal e Anat em 
Canaã” (Dicionário Ilustrado da Bíblia de Nelson, 1995,“Deuses,  
Pagãos”, p. 509).

Alan Watts, um especialista em religião comparativa, escreveu: 
“Seria tedioso descrever em detalhes tudo o que nos foi transmitido 
sobre os diversos rituais de Tamuz . . . e muitos outros . . . Mas seu 
tema universal—o drama da morte e ressurreição—os torna precur-
sores do Domingo de Páscoa cristã e, portanto, os primeiros “cultos 
do domingo de Páscoa”. Ao descrevermos a observância do Domingo 

de Páscoa, veremos quantos de seus costumes e cerimônias se asse-
melham a esses antigos rituais” (O Domingo de Páscoa: História e 
Significado, 1950, p. 58).

Ele prossegue explicando como práticas como o jejum durante a 
Quaresma, que envolvia erguer uma imagem da divindade no santuá-
rio do templo, cantar hinos de luto, acender velas e serviços religiosos 
noturnos antes da manhã do Domingo de Páscoa se originaram de 
antigas práticas idólatras (pp. 59-62).

Outro escritor, Sir James Frazer (1854-1941), condecorado por suas 
contribuições à compreensão das religiões antigas, descreve assim 
o ponto culminante dessa antiga adoração idólatra: “A tristeza dos 
adoradores se transformava em alegria . . . Quando a tumba era aberta, 
o deus havia ressuscitado dos mortos; e quando o sacerdote tocava 
com bálsamo os lábios dos que choravam, ele sussurrava suavemente 
em seus ouvidos as boas novas da salvação. 

 “A ressurreição do deus era saudada por seus discípulos como uma 
promessa de que eles também ressurgiriam triunfantes da corrupção 
do túmulo. No dia seguinte . . . a ressurreição divina era celebrada 
com uma explosão selvagem de alegria. Em Roma, e provavelmente 
em outros lugares, a celebração tomava a forma de um carnaval”  
(O Ramo de Ouro, 1993, p. 350).

Uma nova celebração com antigas raízes idólatras
A adoração a esse deus de nomes Tamuz, Adonis e Attis, entre 

outros, e por diversas formas, espalhou-se dos confins do Império 
Romano até a própria Roma. Aí houve um desenvolvimento verda-
deiramente notável: Os líderes da Igreja Católica Primitiva fundiram 
os costumes e práticas associados a esse deus “ressuscitado” e as cele-
brações da fertilidade aplicando-os ao Filho de Deus ressuscitado.

Os costumes das antigas celebrações de fertilidade e ressurrei-
ção não foram os únicos a se transformar em uma nova celebração 
“cristã”, mas estão entre as mais evidentes. Enfim, muitos historiado-
res admitem prontamente que a origem do nome para o Domingo de 
Páscoa em inglês, Easter, advém desse antigo simbolismo da fertili-
dade de coelhos e ovos decorados (que você pode verificar em quase 
todas as enciclopédias).

Frazer observa: “Quando refletimos com que frequência a Igreja 
habilmente planejou plantar essas sementes da nova fé nos antigos 
costumes do paganismo, podemos concluir que a celebração pascal do 
Cristo morto e ressuscitado foi enxertada em uma celebração similar 
de Adonis [Tamuz] morto e ressuscitado” (p. 345).

Ele prossegue observando que o desejo de trazer mais pessoas pagãs 
para a Igreja Católica, sem forçá-los a abandonar suas celebrações 
idólatras, “pode ter levado as autoridades eclesiásticas a assimilar 
o festival pascal da morte e ressurreição de seu Senhor ao festival 
da morte e ressurreição de outro deus asiático [do Oriente Médio] 
que ocorria na mesma temporada . . . A Igreja pode ter adaptado 
conscientemente o novo festival [Domingo de Páscoa] do seu 
antecessor pagão para ganhar almas para Cristo” (p. 359).

Surpreendentemente, a celebração do Domingo de Páscoa não teve 
plena aceitação até o ano 325 d.C., quase trezentos anos após a morte 
e ressurreição de Jesus Cristo!

Como explica o Catecismo da Igreja Católica na seção intitulada  
“O Ano Litúrgico”: “No Concílio de Nicéia, em 325, todas as Igrejas 
concordaram que o Domingo de Páscoa . . . deveria ser comemorado 
no domingo seguinte à primeira lua cheia . . . depois do equinócio de 
primavera” (1995, p. 332).
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Até então, muitos crentes continuavam comemorando a morte de 
Jesus através da Páscoa bíblica do dia 14 do primeiro mês, como Jesus 
e os apóstolos haviam instruído (Lucas 22:19-20; 1 Coríntios 11:23-
26; Levítico 23:5). Porém, agora respaldada pelo poder do Império 
Romano, a Igreja Católica reforçou sua preferência pelo Domingo de 
Páscoa. Aqueles que queriam continuar observando a Páscoa bíblica 
foram obrigados a esconder-se para evitar perseguição.

Será que Jesus Cristo celebraria o Domingo de Páscoa?
O registro do Novo Testamento é muito claro: Os membros fiéis 

da Igreja primitiva continuaram observando tudo o que lhes ensina-
ram os apóstolos, que, por sua vez, foram ensinados por Jesus Cristo.  
De igual modo, o registro da história é evidente: Nos séculos posterio-
res foram introduzidos novos costumes, práticas e doutrinas que eram 
bastante estranhos aos cristãos originais, constituindo assim um novo 
“cristianismo” que dificilmente estes reconheceriam.

Portanto, esta é a principal questão: Um cristão deveria seguir o que 
Jesus ensinou ou o que ensinavam os mestres religiosos?

Sempre é uma boa ideia fazer esta pergunta: O que Jesus faria?
Se hoje Jesus estivesse vivendo em carne, será que Ele celebraria 

o Domingo de Páscoa? A resposta simples é não. Cristo não muda. 
“Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente”, como nos 
diz Hebreus 13:8 (grifo nosso). Jesus nunca observou o Domingo de 
Páscoa, nem nunca respaldou ou ensinou Seus discípulos a celebrá-lo.  
E nem mesmo os apóstolos ensinaram isso à Igreja.

Hoje, Jesus observaria a Páscoa bíblica e os Dias dos Pães Asmos 
como ensinam as Escrituras e como Ele praticava e ensinava  
(João 13:15-17; 1 Coríntios 5:7-8; Levítico 23:5-8). Sem dúvida,  
Ele disse especificamente que celebraria a Páscoa bíblica com Seus 
verdadeiros seguidores “no reino de Meu Pai” após Seu retorno 
(Mateus 26:26-29).

As festas da Páscoa e dos Pães Asmos têm um profundo significado 
para os verdadeiros discípulos de Cristo. Essas festas revelam certos 

aspectos do plano de Deus para a salvação da humanidade—
comemorando o fato de que Jesus morreu por nós, vive em nós e por 
nós (1 Coríntios 11:26; Gálatas 2:20; Colossenses 3:3-4).

Você deveria comemorar o Domingo de Páscoa?
Se você quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, então 

precisa examinar cuidadosamente se suas crenças estão de acordo 
com a Bíblia. Simplesmente, assumir que Deus aprova ou aceita 
celebrações não bíblicas não é aceitável para Ele, independentemente 
de elas terem sido criadas pelos melhores motivos.

O fato é que Deus diz: “Não peguem o mau costume que outros 
povos têm”—aqueles que não conhecem a verdade de Deus  
(Jeremias 10:2, Bíblia Viva).

A Palavra de Deus contém advertências claras sobre adorar a Deus 
por meio de práticas adotadas da idolatria pagã: “Não perguntes 
acerca dos seus deuses, dizendo: Assim como serviram estas nações 
os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás 
ao Senhor, Teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor 
. . . Tudo o que Eu te ordeno observarás; nada lhe acrescentarás nem 
diminuirás” (Deuteronômio 12:30-32).

Jesus Cristo agora ordena a todos que se arrependam de seguir essas 
tradições advindas da religião falsa: “Mas Deus, não tendo em conta 
os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo 
lugar, que se arrependam” (Atos 17:30; comparar Mateus 15:3).

Será que você vai honrar essas instruções vitais de Cristo para que 
Deus possa abençoá-lo? Ele disse: “Se alguém Me serve, siga-Me;  
e, onde Eu estiver, ali estará também o Meu servo. E, se alguém Me 
servir, Meu Pai o honrará” (João 12:26).

Deus quer que eu e você obedeçamos à Sua Palavra de vida. Ao fazer 
isso, poderemos servir a Cristo como Seus embaixadores na Terra. 
Não há nada mais importante na Terra do que atender a esse chamado. 
Para sua eterna felicidade e segurança, volte-se para Deus agora e 
busque Seu íntegro e perfeito caminho! BN

Notadamente, há milhares de cristãos que não celebram o Do-
mingo de Páscoa, mas acreditam firmemente em Jesus Cristo, 
em Seu sacrifício e em Sua ressurreição. Por que eles fizeram essa 
escolha? A seguir, eles explicam com suas próprias palavras:

Um gerente de escritório escreveu: “Eu não observo o Domingo 
de Páscoa porque ele não tem nada a ver com Cristo, com Seu sa-
crifício ou com a Bíblia. Esse costume se originou das celebrações e 
rituais pagãs que Deus nos diz para não aprendermos: ‘Não aprendais 
o caminho dos gentios’ (Jeremias 10:2, ACF).

 “Deus não quer que aprendamos o caminho dos pagãos para não 
fazermos o que os pagãos fazem. O que o coelhinho da páscoa e os 
ovos coloridos têm a ver com Cristo e Sua morte pelos pecados do 
mundo e Sua ressurreição no terceiro dia? Eles não têm nada a ver 
com isso. O cristianismo adotou festivais pagãos e os chamou de 
cristãos numa clara demonstração de desobediência a Deus”. —A.H., 
Austrália

Um diretor de escola de ensino médio compartilhou as razões 

pelas quais ele não celebra o Domingo de Páscoa: “Há muitos anos, 
eu e minha esposa descobrimos que o Domingo de Páscoa é um 
costume pagão e não tem nada a ver com a morte e ressurreição de 
Jesus Cristo. O Domingo de Páscoa nunca foi observado pela igreja 
primitiva do Novo Testamento. Quando descobrimos sua origem 
pagã, parámos de observá-lo.

 “O coelhinho da páscoa, os ovos de páscoa, as procissões de Páscoa 
e todos os costumes desse feriado religioso não estão na Bíblia e não 
devem ser observados. Nós acreditamos, no entanto, na Páscoa da 
Nova Aliança, como observada pela Igreja do Novo Testamento, e 
instruída pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, e também cremos na 
ressurreição de Jesus Cristo”. —D.S., Califórnia

Uma editora de redação expressou assim seus sentimentos sobre 
o Domingo de Páscoa: “Como esposa e mãe, não observo o Domingo 
de Páscoa porque entendo que vestir elegantemente a mim e a meus 
filhos para assistir o culto do Domingo de Páscoa, às vezes até usar um 
chapéu da moda nessa ocasião, não tem absolutamente nada a ver 

O Entendimento de Alguns Cristãos Que Não  
Celebram o Domingo de Páscoa
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Jesus Cristo deu um sinal que seria a prova de Sua ressurreição como 
nosso Salvador—o tempo em que Ele ficaria no sepulcro.
Jesus declarou: “Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no 

ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites 
no seio da terra” (Mateus 12:40).

 “E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe” (Jonas 
1:17). A duração da experiência de Jonas é a mesma quantidade de 
tempo que Jesus estaria no túmulo. Jesus disse que esse período de 
tempo seria a prova de que Ele é nosso Salvador vivente.

Se você quiser provar se o Domingo de Páscoa representa a 
ressurreição de Jesus dentre os mortos, tudo o que você precisa fazer 
é contar os dias corretamente. Seguindo a contagem tradicional de 
uma crucificação na tarde de sexta-feira e da ressurreição na manhã 
do Domingo de Páscoa, na melhor das hipóteses, somente se pode 
chegar a um dia inteiro, duas pequenas partes do dia e duas noites. 
No entanto, Jesus disse que a prova de que Ele era o Messias era que 
estaria no sepulcro ou tumba três dias e três noites.

Obviamente, algo está muito errado com a tradicional contagem 
do tempo da Sexta-Feira Santa até ao Domingo de Páscoa. E onde 
está a terceira noite? Simplesmente não existe, e não importa de que 
maneira contar.

Uma chave para contar esse tempo corretamente se encontra em 
uma tradução correta de Mateus 28:1. A tradução em inglês de Ferrar 
Fenton é uma das poucas que traduzem corretamente essa passagem: 
“Depois dos sábados [plural], no alvorecer do dia seguinte aos sábados 
[plural], Maria Madalena e a outra Maria, vieram examinar o túmulo”.

Houve, de fato, dois Sábados naquela semana em particular. Ao reunir 
todas as informações, vemos que Jesus morreu no meio da semana, 
numa tarde de quarta-feira [que era o dia 14 do primeiro mês; Levítico 
23:5], e foi colocado no túmulo quase ao pôr do sol dessa quarta-feira 
(João 19:31-42). Ele teve que ser colocado na tumba antes do pôr do sol 
porque a noite e dia que se seguiu [a quinta-feira] era um dia sagrado 
(‘grande o dia de Sábado’, João 19:31). Era o primeiro dia da Festa dos 

Pães Asmos, dia 15 do primeiro mês, um Dia Santo de Sábado anual, 
em que “nenhuma obra servil fareis” (Levítico 23:6-7), que poderia cair 
em qualquer dia da semana [e que nesse ano caíu numa quinta-feira].

Depois, chegou a sexta-feira, um dia de trabalho comum, e seguido 
pelo Sábado semanal de Deus, o sétimo dia da semana de pôr-do-
sol de sexta-feira ao pôr-do-sol de Sábado. Ferrar Fenton acerta ao 
traduzir a palavra grega sabbaton, em Mateus 28:1, como sábados.

Uma vez que entendemos a existência desses dois sábados diferentes 
nessa semana, um Sábado anual [na quinta-feira] e um Sábado 
semanal, torna-se claro que Jesus ficou de fato três dias e três noites no 
túmulo, cumprindo o único sinal que Ele deu para confirmar que era 
o Messias. Do pôr-do-sol de quarta ao pôr-do-sol de quinta-feira foi a 
primeira noite e dia; do pôr-do-sol de quinta ao pôr-do-sol de sexta-
feira foi a segunda noite e dia; e do pôr-do-sol de sexta-feira ao pôr-
do-sol do Sábado, quando terminava o Sábado semanal, foi a terceira 
noite e dia—três dias e três noites, exatamente tal como Ele preditou.

A profecia de três dias e três noites também é uma chave 
importantíssima para reconhecer o fato de que Jesus ressuscitou no fim 
do Sábado semanal e não no domingo de manhã.

João 20:1 diz o seguinte: “E, no primeiro dia da semana, Maria 
Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a 
pedra tirada do sepulcro”. Ela encontrou o sepulcro vazio e o anjo disse 
a Maria que Jesus já havia ressuscitado (Mateus 28:5).

Isso significa que Ele já tinha ressuscitado antes do alvorecer,  
o que nos leva de volta ao tempo correto da ressurreição como 
sendo no fim do sétimo dia da semana, ou seja, próximo ao pôr do 
sol de Sábado. Quando comparamos e entendemos corretamente os 
relatos do Evangelho fica claro que o nascer do sol do Domingo de 
Páscoa não pode ser o momento da ressurreição de Jesus. Sem dúvida, 
o tempo de Jesus no túmulo—o mesmo tempo que Jonas esteve 
no ventre de um grande peixe—prova que Jesus era o Messias.  
(Para mais informações, pesquise o tema “três dias e três noites” em nosso  
site portugues.ucg.org). BN

com a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
Na verdade, isso até parece um escárnio.

 “E permitir e ensinar aos jovens a esconder e procurar ovos 
coloridos, coelhos de chocolate ou de pelúcia significa não instruí-
los nos princípios corretos de que Deus espera que vivam. Há muitos 
maravilhosos princípios divinos corretos a ensinar. Eu não desejo 
corrompê-los ou enganá-los”. —M.A., Texas

Um professor universitário deu várias razões pelas quais o 
Domingo de Páscoa não deveria ser celebrado: “O termo Domingo de 
Páscoa não é mencionado em nenhum lugar da Bíblia. A observância 
dessa celebração não é bíblica. Ademais, a Bíblia descreve muitos 
outros dias que devem ser observados e que são ordenados por Deus.

 “Os eventos que cercam a ressurreição de Cristo não indicam 
que Ele ressuscitou num nascer do sol nem mesmo próximo a isso. 
Por exemplo, João indica que, quando Maria Madalena chegou 
ao sepulcro, ainda estava escuro — e Cristo já havia ressuscitado.  
A etimologia do termo Easter [Domingo de Páscoa] pode ser rastreado 
até a um falso deus da fertilidade e não da Bíblia”. —P.A., Geórgia

Um comerciante apresentou suas razões por não participar da 
celebração do Domingo de Páscoa: “Em primeiro lugar, o feriado reli-
gioso ou a celebração do Domingo de Páscoa pela comunidade cristã 
mundial não é um evento, uma comemoração ou um culto que pode 

ser encontrado. em algum lugar da Bíblia. De fato, o nome Easter  
(Domingo de Páscoa) na verdade se origina de uma antiga deusa 
pagã que existia no tempo da antiga Babilônia e antes do nascimento 
de Cristo.

 “Segundo, não há nenhum ensinamento de Cristo ou Seus apóstolos 
no Novo Testamento sobre o Domingo de Páscoa ou algo relacionado. 
A prática e a observância do Domingo de Páscoa entraram na Igreja 
de Roma muito tempo depois de todos os apóstolos terem morrido e 
a Igreja que Cristo estabeleceu ter sido dispersa.

 “Em terceiro lugar, se Cristo queria que observássemos e honrásse-
mos Sua ressurreição através do Domingo de Páscoa, por que Ele não 
deu instruções específicas a Seus discípulos e líderes da Igreja? Você 
não vai encontrar nenhum ensinamento em qualquer parte do Novo 
Testamento para celebrar Sua ressurreição. Não há festas ou cerimô-
nias ordenadas ou descritas na Bíblia para celebrar a Sua ressurreição.

 “Entretanto, há muitas instruções e exemplos de Cristo nos 
ensinando a honrar, lembrar e observar Sua morte através da Páscoa 
bíblica. Claramente, a Bíblia mostra evidências de Cristo sendo o 
Cordeiro Pascal e da Páscoa simbolisando Sua morte. Além disso, 
após a morte de Jesus, os apóstolos e a Igreja do Novo Testamento 
continuaram celebrando a Páscoa bíblica e não o Domingo de 
Páscoa”. —J.B., North Carolina

O Tempo de Jesus no Túmulo Prova Que Ele Era O Messias
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Jesus afirmou que veio para que as pessoas “tenham vida e a tenham 
com abundância” (João 10:10). Eu amo este propósito declarado 
de trazer vida abundante junto com o Seu convite para segui-Lo 

(Mateus 4:19). E me agarro a isso com alegria—até que as engrenagens 
de minha vida parem de girar.

Alguém já lhe disse para “tomar as rédeas”? Tenho certeza de 
que a maioria de nós, uma ou outra vez, deu ou recebeu esse  
conselho direto.

Normalmente, quando essa frase surge, isso significa que as coisas 
não estão acontecendo do jeito que esperávamos. Mas demonstra 
sabedoria quem entende que todos nós enfrentaremos uma série 
de desafios inesperados, não planejados, em nossos calendários 
pessoais. Então, aqui está uma grande pergunta a ser feita: Quanto 
espaço nós reservamos para nosso Pai Celestial nos moldar—mesmo 
na adversidade—à imagem de Jesus Cristo?

Como podemos conseguir avançar espiritualmente, em vez de ficar 
na fossa, quando a vida nos dá uma rasteira? (E sempre acontece!) 
Vamos ponderar quatro ações específicas que vão nos ajudar a seguir 
em frente e continuar honrando o convite de seguir a Cristo. 

1. Não deixe para depois—comece hoje mesmo a 
realizar mudanças positivas 

A hora é agora, hoje é o dia, para começar a fazer o que for necessá-
rio para melhorar seu relacionamento espiritual com Deus.

Pense em que ponto você está na vida agora. Pense por um momento 
sobre o que você está buscando ou conservando—sejam sentimentos 
egoístas ou valores orientados por Deus. Isso pode envolver seu casa-
mento, outro relacionamento familiar, seu trabalho ou o desemprego. 
Talvez haja uma situação que parece ser impossível de se resolver—
uma barreira inexpugnável diante de você. O fato de você pensar que 
não consegue lidar com isso faz com que você deixe para agir depois.

Na Califórnia, onde moro, costumávamos usar rotineiramente a 
palavra castelhana mañana—amanhã. A palavra amanhã é uma das 
mais esperançosas do dicionário, mas também pode ser problemática. 
Há uma dupla vantagem nela. Às vezes, é melhor deixar para amanhã 
a solução de um problema ao ter novas perspectivas que possibilitem 
decisões sensatas, não baseadas na pressa, mas na paciência. Mas, às 
vezes, você vai dormir sem nenhuma perspectiva ou ideia para solucio-
nar aquela dificuldade. Então, você nunca chega a uma decisão sobre 
como você vai glorificar nosso Pai celestial, viver como Jesus Cristo e 
ser uma bênção para outras pessoas.

O que você está postergando?

Observe o que diz Tiago 4:13-15: “Ouçam agora, vocês que dizem: 
‘Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um 
ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro’. Vocês nem sabem 
o que lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida? Vocês são como a 
neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao 
invés disso, deveriam dizer: ‘Se o Senhor quiser, viveremos e faremos 
isto ou aquilo’” (NVI).

Tome as rédeas! Preste atenção no tempo—ele está voando. Como 
nos disse o apóstolo Paulo: “Aja como pessoas de bom senso e não 
como tolos. Estes são tempos maus, portanto faça valer cada minuto” 
(Efésios 5:15-16, CEV, Bíblia versão inglesa). Nenhum de nós pode 
parar o tempo, mas podemos aproveitá-lo melhor enquanto vivemos 
nossas vidas diante de Deus Pai e Jesus Cristo.

2. Pare de culpar os outros pelos seus problemas
Vejamos, em 1 Samuel 30, uma história sobre Davi, antes de 

tornar-se rei de Israel. Ali lemos o seguinte: “Sucedeu, pois, que, 
chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os 
amalequitas [inimigos de longa data] com ímpeto tinham dado 
sobre o Sul e sobre Ziclague” (versículo 1). O relato descreve como os 
amalequitas destruíram totalmente a cidade.

Aquele foi um golpe devastador para Davi e seus companheiros. 
Suas famílias foram levadas cativas. Também levaram até as esposas 
de Davi. A tragédia teve um efeito terrível sobre o povo: “Davi muito 
se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo 
de todo o povo estava em amargura” (versículo 6). Este é um caso 
clássico de atribuição de culpa causado por dificuldades. Quando 
as coisas não andam bem, a atitude normal da natureza humana é 
atacar e culpar os outros. Sem dúvida, assumir a culpa é contra a 
nossa natureza.

Sejamos honestos: Em algum momento de nossas vidas, todos nós 
tivemos nossa “hora de apedrejamento”. Atirar pedras em outras 
pessoas, por assim dizer, às vezes é uma maneira de nos fazer sentir 
melhor e de não ter que nos sentir culpados. Basta perguntar ao pri-
meiro homem, Adão, que, efetivamente, culpou a Deus por criar sua 
esposa Eva e, por sua vez, Eva culpou a serpente (Gênesis 3:9-13). 
Quando iremos aprender que, como diz um velho ditado, ao apon-
tarmos o dedo para os outros, há três dedos apontando para nós?

Claro, você pode culpar os outros o tempo todo, e assim fazem algu-
mas pessoas. No entanto, embora não seja fácil, assumir os nossos 
erros e entregar o nosso fardo a Deus e deixar passar é a única solução 
real. Deus não vai simplesmente remover as frustrações, mágoas e 

Às vezes a vida pode ser tão desafiadora quanto esmagadora. É fácil cair na armadilha de adiar a mudança, 

culpar os outros e a Deus. Quando isso acontece, Deus nos diz que precisamos «tomar as rédeas”! 

por Robin Webber

Tomando as Rédeas  
da Vida Espiritual
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problemas que nós mesmos criamos. Mas devemos entregar tudo nas 
mãos dEle! Com o intuito de tomar as rédeas de nossa vida espiritual, 
devemos seguir em frente e permitir que Deus governe nossos cora-
ções e nossas vidas.

3. Pare de culpar a Deus—assuma a responsabilidade 
por sua vida

A verdade é que Deus, às vezes, pode ser o alvo de nossos “apedreja-
mentos”. Afinal de contas, Ele está no comando, não é mesmo? Entre-
tanto, quando culpamos a Deus, não estamos apenas atribuindo-Lhe 
culpa, mas também insinuando que Ele não se importa verdadeira-
mente conosco. Culpar a Deus é algo, espiritualmente, muito perigoso. 
Pois, isso significa ignorar o enorme cuidado de Deus por nós e exi-
mir-se de qualquer responsabilidade pessoal. Para qualquer um, isso 
é muito conveniente!

Enquanto não olharmos para nós mesmos e reconheçamos nossa 
natureza corrupta e rebelde contra Deus, que está empenhada em 
culpá-Lo em vez de assumir a culpa e responsabilidade por nos-
sas vidas, Deus não poderá trabalhar eficazmente conosco e muito 
menos nos ajudar como Ele deseja.

Vejamos algo interessante da história de Jó, para quem as coisas não 
estavam indo como planejado. A vida tornou-se insuportável quando 
uma calamidade após a outra o afligiu. “Então, sua mulher lhe disse: 
Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre” (Jó 
2:9, ARA). A situação era desesperadora, mas parece que a esposa de 
Jó colocou a culpa nele e em Deus.

Contudo, Jó era um homem que lutava para superar a natureza 
humana corrupta. Ele disse à esposa: “O que você está falando é lou-
cura completa. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, porque não 
receber também o sofrimento e a dor?” (versículo 10, Bíblia Viva).

Este é um poderoso exemplo para nós. Se vamos tomar as rédeas de 
nossa vida espiritual, devemos nos encarar e reconhecer que, antes de 
tudo, precisamos nos examinar primeiro. Não culpe os outros. Não 
culpe a Deus. O poeta inglês Robert Browning resumiu isso assim: 
“Quando a luta de um homem começa dentro de si, esse homem vale 
alguma coisa”.

4. Entregue seus anseios a Deus, pois Ele vai cuidar de 
você!

Às vezes, pode acontecer que você sinta que Deus não escuta mais 
as suas orações. Por isso é importante persistir em buscá-Lo em 
oração. Quando você começa a procurar por Deus e pede que Sua 
graça sustentadora envolva sua vida, certamente, Ele irá ouvi-lo.

Permita que Deus crie uma nova história—a história dEle personi-
ficada pelo Filho do Homem, Jesus Cristo—em você, humilhando-se 
“debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, 
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado 
de vós” (1 Pedro 5:6-7).

Talvez você responda, dizendo: “Mas você não entende a confusão 
que arrumei para mim e para os outros!”.

Alto lá! Às vezes sentimos que precisamos ser perfeitos antes de 
nos aproximarmos de Deus. Basta perguntar a Sansão, que clamou a 
Deus em apuros, ou perguntar ao ladrão no Gólgota, que falou com 
Cristo e recebeu uma bênção. Reflita no arrependimento de Davi 
diante de Deus no Salmo 51, depois de ser confrontado por seus ter-
ríveis pecados. A perfeição não é um pré-requisito para pedir a Deus 
que lance uma corda para ajudá-lo. Deus estará sempre ali durante 

todas nossas provações e momentos da vida.
O Salmo 23, também escrito por Davi, aborda esses vários momen-

tos da vida. E estas não são apenas palavras de consolo—mas a própria 
vida! Observe a declaração base no versículo 1. Esse salmo começa com 
um Pastor magistral, o Qual nós “não permitimos” que demonstre Sua 
capacidade perfeita de ministrar pessoalmente as nossas necessidades.

Ele nos leva a verdes pastos—aos bons tempos. E também nos leva 
a águas tranquilas—a tempos de paz. Ademais, Ele nos guia pelo vale 
da sombra da morte—através de tempos sombrios e perturbadores. 
E o final ressoa o assunto que estamos tratando agora.

Davi escreveu: “Certamente que a bondade e a misericórdia me 
seguirão todos os dias da minha vida” (versículo 6). Ele manteve a 
firme confiança e “tomou as rédeas do conhecimento”, permanecendo 
alinhado com a vida eterna, até mesmo nos tempos mais difíceis.

Seu Criador sabe exatamente onde você está neste momento da 
vida e sabe do que você precisa. Em outro salmo, Davi escreveu:  
“O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, 
Ele deu a meus pés a ligeireza das corças...” (Salmos 18:32-33).  
A palavra “corça” é uma tradução que não captura o verdadeiro 
sentido do entendimento de Davi. O relato descreve a pisada firme 
de um cabrito montês ou carneiro selvagem em um alto e íngreme 
paredão de rochas, de pé sobre uma borda estreita e precária, mas 
sem nunca cair.

O salmo continua: “E me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as 
minhas mãos para o combate” (versículos 33-34). Deus nos capacita 
a vencer por meio de Sua fé e obter sucesso nos tempos mais difíceis. 
O Seu amor e carinho nos permitem “tomar as rédeas de nossa vida 
espiritual” e fazer com que ela dê certo.

 “Também me deste o escudo da Tua salvação, a Tua direita me 
susteve, e a Tua clemência me engrandeceu” (versículo 35). Deus 
deseja sinceramente que você tenha uma existência abundante e 
orientada para um relacionamento perene com Ele. De forma franca, 
Ele estendeu a mão para você para ajudá-lo a entender que o que Ele 
está oferecendo está muito além de nossos momentos de frustração.

Hoje, neste momento, Deus não escolheu criar novas condições 
para nossa vida. Quando acordarmos amanhã de manhã, o mundo 
será o mesmo de hoje. Mas, hoje, Deus está criando novas pessoas 
através do Seu Espírito. E são homens e mulheres que, pela graça 
sustentadora de Deus, adotam a percepção do escritor Victor Frankl, 
sobrevivente do holocausto, de que “você pode não ter controle do 
que acontece na sua vida, mas você sempre pode controlar aquilo 
que você vai sentir e fazer a respeito do que te acontece” (O Homem 
em Busca de Sentido, 1946). E, devo acrescentar que você não está 
sozinho ao enfrentar qualquer coisa ou situação!

O inestimável convite de seguir a Jesus Cristo persiste enquanto 
seguimos não apenas Seus passos, mas também a Sua “disposição 
de coração”, conforme declarado em pensamentos, palavras e ação: 
“Pai, nas Tuas mãos entrego o Meu espírito” (Lucas 23:46). E esse é 
um controle que vale a pena manter! BN

              PARA SABER MAIS

Que ferramentas que você pode usar para tomar as rédeas de sua vida 
espiritual—e permanecer no caminho certo? Preparamos um útil guia de 
estudo que revela as principais ferramentas espirituais encontradas na Bíblia. 
Baixe ou solicite hoje mesmo seu exemplar gratuito de “Ferramentas Para o 
Crescimento Espiritual”! http://portugues.ucg.org/estudos
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Uma das características da assinatura de Deus é como Ele 
pode criar objetos multiuso. Veja, por exemplo, a árvore. 
Ela cumpre muitos e diferentes objetivos—fornece frutas ou 

sementes para alimento, sombra, madeira para construção e abrigo 
para pássaros, diminui também a erosão, fertiliza o solo com as folhas 
caídas, umidifica o ar, absorve dióxido de carbono, libera oxigênio, 
age como um corta-vento e acrescenta beleza ao mundo.

Vamos considerar outra criação de Deus que não é tão tangível. 
Mas que também cumpre muitos propósitos para o benefício da 
humanidade. Esta criação, um período cíclico de tempo, é o dia de 
Sábado, o último dia da semana. Analisaremos dez razões encontra-
das na Bíblia para Deus ter criado o Sábado do sétimo dia.

No início de Gênesis, onde o Sábado foi estabelecido, encontramos 
três desses propósitos descritos por Deus. Gênesis 2:2-3 declara:  
“E, havendo Deus acabado no dia sétimo a Sua obra, que tinha 
feito, descansou no sétimo dia de toda a Sua obra, que tinha feito.  
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; porque nele descansou de 
toda a Sua obra, que Deus criara e fizera” (grifo nosso).

Vamos dar uma olhada mais de perto nos propósitos do Sábado 
mencionado aqui e outros dados que as Escrituras informam 
posteriormente.

1. “E abençoou Deus o dia sétimo” (Gênesis 2:3). 
O primeiro propósito está no fato de que o Sábado é um dia 

abençoado por Deus—ele foi planejado para ser uma bênção.  
E uma bênção de Deus na Bíblia não significa apenas um ato de boa 
vontade. Significa milagres em nossa vida para torná-la melhor—
física e espiritualmente.

Isaías 56:3-7 descreve a grande alegria advinda de promessas e bên-
çãos: “Essa promessa não é só para os judeus; é para as pessoas de 
outras nações que Me obedecem e vivem entre eles. É para os que per-
deram a capacidade de ter filhos também. Eles não serão separados 
do meu povo! O Senhor promete a esses homens que não podem 
ter filhos: Se vocês guardarem os Meus Dias de Descanso [Sábados], 
fizerem a Minha vontade . . . Eu lhes darei na Minha casa, dentro 
dos Meus muros, uma honra muito maior do que ter muitos filhos e 
filhas. Eu darei a vocês um nome eterno, que nunca vai ser esquecido!

 “Quanto a essas pessoas de outros povos, que se juntaram aos 
judeus, que amam ao Senhor e O servem, observando Dias de 
Descanso [Sábados] e obedecendo à Lei de Deus, Eu mesmo as levarei 
ao Meu santo monte e lhes darei grande alegria, na Minha Casa de 
Oração. Aceitarei os seus sacrifícios e as suas ofertas queimadas, 
porque a Minha casa será chamada ‘Casa de Oração para Todos os 
Povos’” (Bíblia Viva).

Deus também promete grandes bênçãos agora e no futuro. Como 
diz Isaías 58:13-14: “Se você vigiar seus pés para não profanar 
o Sábado e para não fazer o que bem quiser em Meu santo dia; se 
você chamar delícia o Sábado e honroso o santo dia do Senhor, 
e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o 
que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a 
sua alegria, e Eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se 
banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Pois é o Senhor quem 
fala” (NVI).

Explanando sobre essas bênçãos físicas e espirituais, O Comentá-
rio do Conhecimento Bíblico declara: “Ao colocar Deus em primeiro 
lugar e não buscar fazer o que quiser, uma pessoa teria alegria não 

Muitas pessoas veem o dia bíblico do Sábado como um fardo obsoleto. Alguns até o veem como uma  

maldição! Mas o que realmente diz a Bíblia? O que ela nos diz sobre os propósitos do Sábado? 

por Mario Seiglie
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apenas na salvação espiritual (cavalgar nos altos), mas também na 
prosperidade (banquete da herança). Tudo isto é garantido porque foi 
o Senhor Quem disse” (nota de Isaías 58:14, grifo nosso).

2. “E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou”  
(Gênesis 2:3).

O segundo propósito para o Sábado é a sua santificação, signifi-
cando que este é um dia separado por Deus para uso sagrado. Deus 
diz que ele é o Seu dia e chama suas ocorrências “Meus Sábados”.

Como Ele diz em Levítico 19:3: “Cada um temerá a sua mãe e a seu 
pai e guardará os Meus Sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus”.

Este princípio está consagrado no Quarto Mandamento: 
“Lembra-te do dia do Sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás 
e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, Teu 
Deus; não farás nenhuma obra . . . Porque em seis dias fez o Senhor 
os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou; 
portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou”  
(Êxodo 20:8-11).

Deus é a única fonte de santidade, e Ele é o único que pode tornar 
algo santo. Da mesma forma, somente Deus e não o homem pode 
anular o que Ele anteriormente declarou santo. Como diz Apocalipse 
15:4: “Quem não Te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o Teu 
nome? Pois Tu somente és santo. Todas as nações virão à Tua presença 
e Te adorarão, pois os Teus atos de justiça se tornaram manifestos” 
(NVI).

3. “No sétimo dia . . . descansou de 
toda a Sua obra, que Deus criara e 
fizera” (Gênesis 2:2-3).

O terceiro propósito do Sábado encon-
trado em Gênesis é o fato de ele ser um 
dia de descanso. Aqui é a primeira vez que 
a palavra hebraica shabath, que significa 
“descanso”, é encontrada. “É dessa raiz [de 
shabath] que o substantivo para o Sábado se 
origina, uma palavra designando o tempo 
a ser reservado para o descanso” (Dicionário Completo de Estudo de 
Palavras do Antigo Testamento, Warren Baker e Eugene Carpenter, 
2003, p. 1098).

Ele é um dia de descanso para se recuperar da labuta diária. Como 
Deus explica em Êxodo 31:17: “Entre Mim e os filhos de Israel será 
um sinal para sempre; porque em seis dias fez o Senhor os céus e a 
terra, e, ao sétimo dia, descansou, e restaurou-se”.

Semelhantemente, Deus deseja que nos restauremos, ou seja, que 
nos recuperemos de nossos labores nesse dia, como Ele declara: “Seis 
dias farás os teus negócios; mas, ao sétimo dia, descansarás; para que 
descanse o teu boi e o teu jumento; e para que tome alento o filho da 
tua escrava e o estrangeiro” (Êxodo 23:12).

Em toda a Bíblia, o sábado é enfatizado como o Dia Santo de 
descanso e adoração. Por exemplo, Jesus Cristo guardou os Sábados 
de Deus. Como nos diz Lucas 4:16: “E, chegando a Nazaré, onde 
fora criado, entrou num dia de Sábado, segundo o Seu costume, na 
sinagoga e levantou-se para ler”.

4. “Entre Mim e os filhos de Israel será um sinal para 
sempre” (Êxodo 31:17).

O quarto propósito do Sábado é que ele é um sinal de aliança entre 

Deus e Seu povo. Ele é o único dos Dez Mandamentos escolhido 
desta forma como um sinal ou um marco.

Como diz Êxodo 31:16-17: “Guardarão, pois, o sábado os filhos de 
Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. 
Entre Mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre”.

A palavra hebraica oth, aqui traduzida por “sinal”, significa  
“um sinal como uma bandeira, um farol ou um monumento” 
(Dicionário Grego e Hebraico de Strong, No. H266). Assim como 
uma bandeira identifica um povo, e um farol chama a atenção e um 
monumento remete a algum lugar, pessoa ou ocorrência especial, 
Deus colocou o Sábado como um sinal para identificar o Seu povo. 
Ele também é um pacto perpétuo ou um acordo de relacionamento 
ao longo da vida entre Deus e a pessoa que guarda o Sábado.

5. “Lembra-te do dia do Sábado, para o santificar . . . 
Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e 
tudo que neles há. . .” (Êxodo 20:8-11).

O quinto propósito do Sábado é servir de lembrança de que Deus é 
nosso Criador. A palavra traduzida “fez” aqui significa “moldar” ou 
“pôr em ordem”—quando Deus reformou o mundo e seu entrono 
no decorrer de uma semana. Isso aconteceu depois de Ele ter criado 
tudo do nada. Assim, o Sábado é um monumento ao estupendo 

O Sábado honra o passado (recordando de 
Deus como nosso Criador), o presente (mos-
trando a Deus como nosso Redentor) e o 
futuro (antecipando a Deus como nosso go-
vernante no Reino de Deus na Terra). 
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poder de Deus para trazer à existência tudo o que vemos ao nosso 
redor—inclusive nós mesmos!

Muitas pessoas veem simplesmente como algo muito comum— 
a vida, o alimento, a água, o ar, a luz, o calor, as estações, os animais, 
os pássaros, as árvores e as flores—as coisas que nos sustentam e nos 
dão prazer.

Como o Salmo 92, um hino dedicado ao Sábado, proclama: 
“Como são grandes as Tuas obras, Senhor, como são profundos os 
teus propósitos! O insensato não entende, o tolo não vê” (versículos 
5-6, NVI).

6. “Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e 
que o Senhor, Teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço 
estendido; pelo que o Senhor, Teu Deus, te ordenou que 
guardasses o dia de Sábado” (Deuteronômio 5:15).

O sexto propósito do Sábado é sobre a redenção, o pagamento de 
um resgate por um escravo. Este é um conceito bíblico chave que 
tem a ver com a salvação física e espiritual. Portanto, Deus não é 
apenas nosso Criador, mas também o Redentor da humanidade—
tornando possível a salvação através do sacrifício de Seu Filho, a fim 
de nos libertar da escravidão espiritual.

Ele começou Seu plano de salvação com uma nação, Israel, mas 
agora estendeu a redenção a todas as pessoas que responderem a Seu 
chamado. Todos podem fazer parte da herança de Abraão através da 
fé em Jesus Cristo e em Seu sacrifício.

Como Paulo disse: “Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo 
Jesus; porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestis-
tes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; 
não há macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus.  
E, se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros 
conforme a promessa” (Gálatas 3:26-29). É digno de nota o fato de 
que Jesus curou as pessoas no Sábado, mostrando ainda mais que 
este é um dia de libertação.

7. “Seis dias obra se fará, mas o sétimo dia será o Sábado 
do descanso, santa convocação” (Levítico 23:3).

O sétimo propósito do Sábado é ser um tempo determinado para 
reunir-se para adoração. É interessante notar que Deus chama de 
Sábado as Suas festas “que convocareis no seu tempo determinado” 
(Levítico 23:4).

O termo “tempo determinado” em hebraico significa marcar uma 
data para a reunião, assim como hoje temos uma “consulta” com 
um médico. É importante notar que é Deus quem marca a consulta 
e envia o convite. Quem quer que atenda o convite, aparecerá nessa 
consulta. E quem o ignora o convite, ignora a sagrada determinação 
que Deus estabeleceu para nos encontrar!

8. “Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do 
Senhor, que proclamareis, serão santas convocações; são 
estas as Minhas festas. Seis dias trabalhareis, mas o sétimo 
será o Sábado do descanso solene, santa convocação” 
(Levítico 23:2-3, ARA).

O oitavo propósito do sábado é ter comunhão com as outras pessoas 
do povo de Deus. O termo “convocação” significa uma assembleia 
ordenada. Assim, quando possível, devemos nos encontrar no 
Sábado e não permanecer sozinhos naquele dia.

A passagem de Hebreus 10:24-25 nos fala sobre a importância 

de ter comunhão quando nos reunimos: “E consideremo-nos uns 
aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não 
deixando a nossa congregação, como é costume de alguns; antes, 
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais quanto vedes que se 
vai aproximando aquele Dia”.

Para obter mais informações, leia o tópico “A Igreja: Ajuda Para 
Um Maior Crescimento Espiritual” em nosso guia de estudo bíblico 
gratuito Ferramentas para o Crescimento Espiritual.

9. “Certo Sábado Jesus estava ensinando numa das 
sinagogas...” (Lucas 13:10, NVI).

O nono propósito do Sábado é para que recebamos instruções 
da Palavra de Deus. Portanto, o dia de Sábado não é apenas para 
comunhão, mas também para o aprendizado espiritual.

Vemos que o apóstolo Paulo, além de Jesus, também ensinou no 
dia de Sábado: “Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a 
Corinto . . . E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia 
a judeus e gregos . . . E ficou ali um ano e seis meses, ensinando 
entre eles a palavra de Deus (Atos 18:1, 4, 11). Supondo que Paulo 
continuou a ensinar literalmente “todo sábado” enquanto esteve ali, 
isso significaria que Paulo ensinou durante mais de oitenta Sábados 
em Corinto!

10. “Portanto, há um descanso completo e perfeito ainda 
esperando o povo de Deus” (Hebreus 4:9, Bíblia Viva).

O décimo propósito para o Sábado é o fato de ele ser uma lem-
brança do glorioso descanso futuro e da restauração da Terra.

No livro de Hebreus, um dos argumentos para os cristãos hebreus 
permanecerem fiéis na Igreja era que se lembrassem do vindouro 
Reino de Deus, retratado pelo Sábado.

Como nos diz Hebreus 4:8-11: “Porque, se Josué lhes tivesse 
dado descanso [ao entrar na Terra Prometida], Deus não teria 
falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta 
um descanso sabático para o povo de Deus; pois todo aquele que 
entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como 
Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse 
descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo 
de desobediência” (NVI).

A observância do Sábado, portanto, também aponta para o futuro 
e não apenas para o passado ou o presente. É uma lembrança do 
passado quando honramos a Deus por Sua Criação. E, no presente, 
nos lembra de Deus como nosso grande Redentor. E aponta para o 
futuro ao prever o futuro e milenar Reino de Deus na Terra—com 
Jesus Cristo sendo o Rei dos Reis.

Por conseguinte, Deus revela nas Escrituras pelo menos dez 
propósitos para o Sábado. Sejamos gratos por cada um deles e 
usemos esse maravilhoso presente de Deus para todos os propósitos 
pretendidos por Ele! BN

              PARA SABER MAIS

A Bíblia tem muita coisa a nos ensinar sobre um dia especial, que é um 
presente de Deus para a humanidade, o Sábado. O quanto você sabe 
sobre isso? Preparamos um guia de estudo exclusivo, “O Sábado: De 
Pôr do Sol a Pôr do Sol, O Dia do Descanso de Deus”, para ajudar 
você a entender. Peça agora seu exemplar gratuitamente!

http://portugues.ucg.org/estudos
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Eventos e Tendências Atuais

Um novo e perturbador evento foi recentemente descoberto na 
natureza. As populações de insetos estão decrescendo vertigi-

nosamente. Em um artigo da New York Times Magazine intitulado “O 
Apocalipse dos Insetos Está Aqui”, a escritora colaboradora Brooke 
Jarvis aponta:

“Nos Estados Unidos, cientistas descobriram recentemente que a 
população de borboletas-monarca caiu 90% nos últimos vinte anos, 
uma perda de 900 milhões de indivíduos; o zangão remendado enfer-
rujado, que habitava em 28 estados, caiu 87% no mesmo período. 
Acerca de outras espécies de insetos menos estudadas, um pesqui-
sador de borboletas me disse: ‘tudo o que podemos fazer é menear a 
cabeça e dizer: Não estão mais aqui!’”.

“Ainda assim, a coisa mais inquietante não foi o desaparecimento 
de certas espécies de insetos; mas a preocupação mais profunda... 
de que um mundo inteiro de insetos poderia estar desaparecendo 
silenciosamente, uma enormíssima perda que pode alterar o planeta 
de forma incompreensível. ‘Notamos as perdas’, diz David Wagner, 
entomologista da Universidade de Connecticut. ‘Mas é a diminuição 
que não vemos’” (1º de dezembro de 2018).

Embora seja difícil para os cientistas discernir a causa dessas popu-
lações cada vez menores de insetos, um extenso estudo citou espe-
cialistas para explicar algumas das teorias por trás do problema, 
incluindo o tão falado transtorno de colapso das colônias de abelhas:

“Como outras espécies, os insetos estão respondendo ao que Chris 
Thomas, um ecologista especializado em insetos da Universidade 
de York, chamou de ‘a transformação do mundo’: não apenas uma 
mudança climática, mas também a conversão generalizada, por meio 
da urbanização, da intensificação agrícola e dos espaços naturais ocu-
pados pelos humanos, assim cada vez menos recursos são ‘deixados’ 
para as criaturas não humanas viverem. Os recursos remanescentes 

são frequentemente contaminados [por poluentes ambientais e 
outros fatores prejudiciais]”.

“Hans de Kroon [ecologista da Universidade Radboud da Holanda] 
caracteriza a vida de muitos insetos modernos que tentam sobreviver 
de um pequeno oásis a outro, mas com um deserto no meio e, na pior 
das hipóteses, um deserto nocivo. Todavia, é particularmente preocu-
pante o uso de neonicotinóides, neurotoxinas, que se pensava afetar 
apenas as culturas tratadas, mas que acabaram acumulando-se na 
paisagem e sendo consumidas por todos os tipos de insetos não-alvo”.

“As pessoas falam sobre a ‘perda’ das abelhas para o transtorno de 
colapso das colônias, e essa parece ser a palavra certa: as colmeias 
afetadas não estão cheias de abelhas mortas, mas simplesmente mis-
teriosamente vazias. Uma das principais teorias é que a exposição 
a neurotoxinas deixa as abelhas incapazes de encontrar o caminho 
de casa. Até mesmo as colmeias expostas a baixos níveis de neoni-
cotinóides mostraram coletar menos pólen e produzir menos ovos 
e ainda muito menos rainhas. Alguns estudos recentes descobriram 
que as abelhas têm obtido melhores resultados nas cidades do que 
no campo” (ibid.).

No pouco compreendido livro de Apocalipse, uma surpreendente 
passagem mostra que o Criador de todas as coisas, inclusive os inse-
tos e a função vital que eles desempenham, acabará intervindo nos 
assuntos da humanidade para pôr fim aos seus caminhos destruti-
vos. Apocalipse 11:18 adverte que Deus destruirá “os que destroem 
a Terra”. Além disso, outras passagens das Escrituras revelam que sob 
o vindouro reino de Cristo um ambiente limpo e saudável será res-
taurado. Embora as tendências atuais possam ser desanimadoras, 
aqueles que aceitam a Deus e Sua Palavra podem ser consolados de 
que Ele vai trazer saúde para toda a Sua criação. (Fonte: The New York 
Times Magazine).

O Polêmico Tema do Aborto nos Estados Unidos, uma Praga Mundial

O Misterioso Desaparecimento de Insetos no Mundo

22 de janeiro de 2019 marcou o 46º aniversário da controversa 
decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos legalizando 

o aborto, caso Roe v. Wade. O aborto, o assassinato de crianças nas-
cituras, é um grave pecado que continua sendo aceito nos Estados 
Unidos e no mundo. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de 
Doenças (em inglês, Centers for Disease Control and Prevention—CDC), 
mais de 638.000 abortos foram realizados apenas nos Estados Unidos 
em 2015, mas o número de abortos no mundo é de 50 a 60 milhões 
a cada ano.

O aborto é um tema social intensamente polêmico na política 
norte-americana. Apenas quatro dias antes do próximo aniversário 
do caso Roe v. Wade, a Marcha Pela Vida em Washington, D.C., uma 
manifestação pró-vida e antiaborto, deste ano atraiu uma multidão 
estimada entre duzentas e trezentas mil pessoas. Em todo o país, 
manifestações semelhantes atraíram centenas de milhares de pes-
soas contra a hedionda e contínua sanção para matança de tantas 
crianças nascituras nesse país.

Enquanto isso, na data do aniversário, a Assembleia Legislativa 
de Nova York aprovou uma medida, sancionada pelo governador 
Andrew Cuomo, que permite o aborto em qualquer estágio da gra-
videz— “permitido o aborto até a 24ª semana a partir do início da 
gravidez, ou existindo uma ausência de viabilidade fetal ou a qualquer 
momento, quando necessário, para proteger a vida ou a saúde de um 
paciente” (Senado do Estado de Nova York, Projeto de Lei S2796, Ses-
são Legislativa 2017-2018).

A linguagem abrangente desse projeto de lei é alarmante por dois 

motivos. Primeiro, permite o aborto “a qualquer momento”—que sig-
nifica até o nascimento. Segundo, a linguagem vagamente inclusiva 
de “proteger a vida ou a saúde de um paciente” pode ser interpretada 
de forma a permitir o aborto em qualquer circunstância, porque a 
“saúde” de uma mulher está sempre em risco pelo fato de dar à luz. 
Alguns argumentaram que esse projeto poderia ser usado para san-
cionar a morte de uma criança quando ela já estiver nascendo.

Apesar das tentativas de justificar essa prática, até mesmo por 
alguns que afirmam seguir a Bíblia, aborto é assassinato, e uma fla-
grante violação da Corte Suprema do Deus Todo-Poderoso celestial. 
Às vezes, isso é usado para lidar com a gravidez resultante de relações 
sexuais fora do casamento, em desobediência a outras leis de Deus. 
No entanto, muitas vezes esse recurso é buscado por uma simples 
questão de conveniência pessoal, mesmo que a criança tenha sido 
concebida dentro do casamento. O aborto representa uma grande 
afronta ao Supremo Pai de todos nós e dessas preciosas crianças—
pois Deus criou os seres humanos para fazerem parte de Sua família.

A morte de inocentes traz uma maldição sobre a Terra, a qual exige 
justiça (Números 35:33-34). Nova York, os Estados Unidos e o mundo 
têm que tomar cuidado com o que estão fazendo. Felizmente, Deus 
está sempre disposto a perdoar quando uma pessoa ou um país se 
arrepende sinceramente (2 Crônicas 7:14).

A boa notícia é que Deus acabará com essa terrível prática do aborto 
quando Jesus Cristo voltar. Por meio de Seu grande poder e miseri-
córdia, mesmo que pareça extremamente impossível, Deus vai trazer 
cura e restauração. (Fontes: Sites CDC.gov, NYSenate.gov).
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notÍcias Mundiais  
e a Profecia

Você sabia que é crime destruir um ovo de águia nos Estados 
Unidos? No entanto, matar um feto é permitido. A sociedade de 
hoje está completamente confusa!

O aborto é um flagelo mundial. Pesquisas apontam que há muito 
anos que “quase um terço das gestações na Europa 
terminam em aborto” (Daily Mail, Claire Bates, 
19 de janeiro de 2012). Na China, a cifra alcança 
o impressionante número de 23 milhões por ano  
(“A China Comete 23 Milhões de Abortos por Ano, 
de Acordo Com o Departamento de Estado dos 
EUA,” LifeSiteNews, 15 de abril de 2016).

Como essa maneira de dar fim a uma vida pode 
ser tão amplamente aceito? Muitos a favor do 
aborto têm o lamentável argumento de que o que 
está crescendo no útero de uma mulher não é real-
mente um ser humano.

Mas um feto é um ser humano. Não é um pedaço 
de tecido. “Em 22 dias o coração de um bebê 
começa a bater, ele começa a soluçar aos 52 dias, 
os órgãos começam a funcionar oito semanas após 
a concepção—em resumo . . . o aborto mata um 
humano” (Keith Riler, “Para Cada Criança na Fila 
de Adoção Há Trinta e Seis Casais Adotantes”, Life-
News.com, 9 de julho de 2012). O feto pode até ouvir e reagir ao som de 
uma música!

É importante dizer para aquelas pessoas que enfrentam uma gravidez 
indesejada, que o aborto é a solução errada. Todos nós devemos aprender 
a buscar a direção de Deus—e o Seu perdão pelos nossos desvios—
aprendendo a valorizar, como Ele, a preciosa vida humana.

O que diz a Bíblia sobre esse tema?

A sociedade pode até chamar um nascituro de mero “tecido”, mas as 
Escrituras deixam claro que o feto é uma criança. Êxodo 21:22-23 diz a 
respeito às mulheres grávidas: “Se alguns homens pelejarem, e ferirem 
uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém se não houver 
morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe 
impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas, se houver 
morte, então, darás vida por vida...” (grifo nosso). Isso significava a pena 
de morte se a mulher ou o feto fossem mortos. Alguns vão contestar isso, 
mas observe ainda que aqui o nascituro já está sendo considerado como 
uma criança.

Agora, observe Lucas 1:1-2, que contém a história do nascimento de 
João Batista e de Jesus Cristo. Maria, grávida de Jesus, encontrou sua 
prima Isabel, que estava grávida de João: “aconteceu que, ao ouvir Isabel 
a saudação de Maria, a criancinha [João] saltou no seu ventre” (Lucas 

1:41). Isabel disse: “Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua 
saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre” (versículo 44). 
A palavra grega traduzida por “criancinha” aqui é a mesma palavra que 
encontramos em Lucas 2, referindo-se a Cristo como “o Menino . . . na 

manjedoura ” (versículos 12, 16).
Novamente, o bebê João pulou de alegria no 

ventre de sua mãe. Sem dúvida, ele já era uma 
pessoa enquanto ainda estava no útero—assim 
também como Jesus. Então, teria sido aceitável 
abortar João ou Jesus?

Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento afir-
mam que os nascituros realmente são pequeninos 
bebês! Eles têm todo o direito à vida!

O desastre da Suprema Corte dos Estados 
Unidos

Uma das decisões mais trágicas já proferidas pela 
Suprema Corte dos Estados Unidos foi a marcante 
decisão de janeiro de 1973 no caso de Roe versus 
Wade, que permitiu todas as mulheres do país o 
direito de abortar uma jovem vida em seu ventre. 
Essa decisão foi interpretada com o significado de 
que os fetos não têm direitos constitucionais.

Que coisa abominável e horrorosa! Se o feto não tem direitos constitu-
cionais, então quem vai protegê-lo?

O argumento de que toda mulher tem o direito de decidir o que é 
melhor para seu próprio corpo é extremamente superficial. Então, as 
crianças no útero não têm direitos sobre o que é feito com seus corpos—
quanto à vida ou à morte? Quem vai defendê-las?

Surpreendentemente, “Jane Roe”, a querelante, no caso Roe versus 
Wade, cujo nome verdadeiro era Norma McCorvey, que mais tarde 
mudou completamente seu coração e chegou a se arrepender de seu 
papel na legalização do aborto. Ela se tornou uma cristã ativista pró-vida 
em meados da década de 1990 e continuou envolvida em campanhas 
para tornar o aborto ilegal até sua morte em 2017, afirmando “que seu 
papel naquele caso do tribunal foi o maior erro de sua vida” (“Fatos Pouco 
Conhecidos Sobre o Caso Roe versus Wade”, Alexandra Desanctis, 
National Review, 23 de janeiro de 2017).

Um pecado não apenas da mulher

Muitas vezes, o aborto é rotulado como o pecado da mulher que 
interrompe sua gravidez. Mas os homens que tiveram filhos abortados 
também têm sua parcela de culpa—muitos deles encorajando e até 
mesmo pagando pelos abortos. Frequentemente, as adolescentes e 
jovens adultas cedem à pressão de seus namorados com medo de perder 

Uma Palavrinha Para Quem Está 
Pensando Em Abortar 

Se você estiver passando por uma gravidez indesejada, leia pelo menos o começo deste artigo. 
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o relacionamento. E muitos maridos são cúmplices de suas esposas por 
fazerem abortos por conveniência, ou seja, não querendo mais bocas 
para alimentar.

Além disso, existem médicos e clinicas que realizam os abortos—em 
cumplicidade com indústrias e grupos políticos. Na verdade, toda a 
sociedade também é culpada desse pecado.

Nos Estados Unidos, há uma atitude muito desdenhosa e presunçosa 
sobre esse câncer espiritual. Uma conselheira de uma clínica de aborto 
chegou ao absurdo de filmar seu próprio aborto para “erradicar o estigma 
que cerca as decisões sobre gravidez e lutar pelo direito de todas as pes-
soas tomarem essas decisões sem acanhamento, estigma ou coerção” 
(“Uma Conselheira de Uma Clínica de Aborto de Nova Jérsei Explica 
Porque Filmou Seu Aborto”, Lindsey Beaver, The Washington Post, 8 de 
maio de 2014).

Como essa sociedade está doente! Certamente, diante dessa 
generalizada promoção do aborto, fica claro que esse pecado não é 
exclusivamente das mulheres.

Eu cometi um aborto. Deus pode perdoar-me?

Enquanto algumas mulheres têm a consciência cauterizada e se sentem 
justificadas por terem cometido um ou mais abortos, muitas outras sen-
tem muita mágoa, arrependimento e culpa por terem feito isso. E muitas 
delas vivem assombradas por terem cometido esse grande erro em suas 
vidas. Na ocasião, elas, temerosas, caíram na mentira de que o aborto 
era o melhor caminho para sair daquela situação difícil. Mais tarde, ao 
olharem para trás, elas veem as coisas de maneira diferente. Após meses 
ou anos, algumas se perguntam: “Será que algum dia Deus vai me per-
doar por isso?”

Alguns de nós temos feito muitas coisas ruins. E parece que alguns de 
nós não conseguimos esquecer um passado que nos assombra até hoje.

Deus pode perdoar o adultério? Sim! Ele pode perdoar assassinato? 
Sim! Ele pode perdoar o aborto? Sim!

Vamos ler sobre a boa vontade de Deus em perdoar nas palavras de 
Miquéias 7:18-19: “Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoas a 
iniquidade e que Te esqueces da rebelião do restante da Tua herança? 
O Senhor não retém a Sua ira para sempre, porque tem prazer 
na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas 
iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar”.

O patriarca Jó disse: “A minha transgressão está selada num saco, e 
amontoas as minhas iniquidades” (Jó 14:17). Novamente, no contexto 
do arrependimento, Hebreus 8:12 declara: “Porque serei misericordioso 
para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações 
não Me lembrarei mais”.

Enquanto correspondermos, adequadamente, à graça de Deus, não há 
pecado que Ele não possa perdoar!

Deus quer que correspondamos à Sua misericórdia. Ele deseja nossa 
rendição a Sua misericórdia e não a Sua condenação.

Por outro lado, você não deve ir ao outro extremo e pensar: “Então, 
tudo bem, eu vou em frente e faço esse aborto e depois peço a Deus que 
me perdoe”. Romanos 6:1-2 diz: “Que diremos, pois? Permaneceremos 
no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum! 
Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?”

Por favor, não tome por garantida a graça de Deus.

O caminho para o perdão é o arrependimento 

Uma tristeza pelos pecados que pode levar ao desespero. O apóstolo 
Paulo mencionou a necessidade de expulsar da comunhão da igreja um 

homem que estava dormindo com sua madrasta (1 Coríntios 5:1-5). 
Mas depois que este homem se arrependeu, Paulo disse à congregação 
para “perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, 
devorado de demasiada tristeza” (2 Coríntios 2:7).

Paulo conhecia o processo de cura pelo arrependimento e pelo perdão. 
Ele declarou: “Perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na 
presença de Cristo; para que não sejamos vencidos por Satanás” (versí-
culos 10-11). Algo que se destaca aqui é que devemos aceitar o perdão de 
Deus pelos nossos horríveis pecados, para que Satanás não se aproveite 
de nós por causa da dúvida e do desânimo. Sim, Deus está disposto a 
perdoar o pecado do aborto, desde que haja sincero arrependimento.

O rei Davi, quem escreveu a maioria dos Salmos, admitiu seus peca-
dos diante de Deus. Em certa ocasião, ele disse: “Confessei-te o meu 
pecado e a minha maldade não encobri; dizia eu: Confessarei ao Senhor 
as minhas transgressões; e Tu perdoaste a maldade do meu pecado”  
(Salmos 32:5). Em sua vida, Davi havia cometido tanto o pecado do adul-
tério quanto do assassinato, mas se apegou à compreensão de que Deus 
afasta os nossos pecados “assim como está longe o oriente do ocidente” 
(Salmos 103:12, ACF).

Nosso guia de estudo Transformando Sua Vida: O Processo de Conver-
são explica o verdadeiro arrependimento bíblico da seguinte forma: “Em 
grego e hebraico, a palavra arrependimento se refere a uma mudança 
de coração, uma significativa mudança em nosso pensamento, uma 
transformação de propósito com ênfase na mudança do próprio com-
portamento... Assim, quando nos arrependemos é preciso se afastar dos 
pecados que somos culpados de cometer e temos de entregar incondi-
cionalmente a nossa vontade a Deus”. (Nós encorajamos você a baixar 
ou solicitar esse guia de estudo bíblico gratuito em portugues.ucg.org/
ferramentas-de-estudo-da-biblia/guias-de-estudo).

O arrependimento também significa que uma pessoa sentirá remorso, 
dizendo: “Eu nunca faria isso de novo”. E para ser perdoado você deve se 
render à misericórdia de Deus, aceitando o sangue derramado de Jesus 
Cristo, que deu a Sua vida por você e está disposto a apagar o seu pecado.

Ninguém gosta de enfrentar seus próprios pecados. Ninguém 
gosta de admitir que precisa se arrepender. Na verdade, o verdadeiro 
arrependimento é a experiência interior mais dolorosa pela qual uma 
pessoa pode passar. Ele é também a mais salutar das experiências 
humanas. Novamente, Davi disse sobre o verdadeiramente arrependido: 
“Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus 
pecados apagados! Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui 
culpa e em quem não há hipocrisia!” (Salmos 32:1-2, NVI).

Todo ser humano arrependido pode ser perdoado de todo e qualquer 
pecado. A pessoa arrependida pode rogar confiantemente como o pro-
feta Jeremias: “Sara-me, Senhor, e sararei; salva-me, e serei salvo; porque 
Tu és o meu louvor” (Jeremias 17:14).

Valorize a vida!

Se você está pensando em fazer um aborto, não faça isso. Procure ajuda, 
pois, sem dúvida, há ajuda aí fora. Encontre um ministro e sua esposa pró-
vida, ou um conselheiro cristão pró-vida para receber aconselhamento. 
E se você já fez um aborto, saiba que Deus está disposto a perdoá-la. 
Atente para o encorajamento e a exortação que nosso Salvador vivo deu à 
mulher apanhada em adultério em João 8:11, dizendo: “Nem Eu também 
te condeno; vai-te e não peques mais”. 

Deus, nosso Pai, é o grande Doador da vida. E, como Seus filhos, 
devemos, a todo custo e com determinação, preservar a vida dos 
nascituros, que também são filhos de Deus. BN
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DEUS TEM UM 
PLANO PARA TODA  

A HUMANIDADE
Ele está trabalhando para oferecer a salvação para toda a raça 

humana, e o esboço desse plano está à vista de todos—os Dias 
Santos Bíblicos.

Começando com a morte e ressurreição de 
Jesus Cristo—nossa Páscoa—e culminando 
com o novo céu e nova terra, as festas de Deus 
nos dão um vislumbre do que Ele está fazendo 
para oferecer a vida eterna a todos.

Descubra por si mesmo essa esplêndida 
história e o futuro brilhante que esses dias 
representam.

SOLICITE OU BAIXE SUA CÓPIA GRATUITA do 
guia de estudo bíblico As Festas Santas de 
Deus: O Plano de Deus Para a Humanidade em 
www.revistaboanova.org.


