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As histórias de amor são muito populares, como podemos 
ver pelo fato de se tornarem grandes negócios. Numerosos 
livros, filmes, artigos e músicas foram criados sobre histó-

rias de amor. Obviamente, as pessoas gostam desses temas.
Nesta época do ano, devemos nos lembrar da maior história de 

amor de todas: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16).

Essa passagem bíblica já foi memorizada por milhões de pessoas 
e é a mais popular em toda a Bíblia. E com razão, porque ela é uma 
mensagem maravilhosa.

Mas, o quanto nós entendemos e ad-
miramos sua mensagem? Vamos anali-
sar alguns pensamentos.

Quem e o que é Deus? Ele é o Todo-
-Poderoso Criador de todas as coisas, 
incluindo cada um de nós. Ele é eter-
no, imortal, sem começo nem fim. Seus 
caminhos e pensamentos são infinita-
mente mais altos que nossos caminhos 
e pensamentos. Mas como a Bíblia, 
Sua Palavra, revela quem e o que Ele é? 
“Deus é amor”, nos diz (1 João 4:8, 16, 
grifo nosso).

Vamos refletir um pouco nisso. Esta é única palavra que resume 
tudo o que Deus é: Amor.

Mas o que é amor? Apesar de toda a humanidade escrever, pen-
sar, cantar e compor sobre o amor, realmente nós não o enten-
demos tão bem assim. Pensamos no amor em termos emotivos, 
como nos sentimos em relação a alguém ou como alguém nos faz 
sentir. Muitas vezes, essas emoções e sentimentos duvidosos levam 
à confusão acerca do que é realmente o amor, que diz respeito a 
nossas ações advindas de nossa mentalidade.

A palavra amor, como usada na Bíblia, diz respeito principal-
mente à ação—ou seja, como tratamos os outros, sendo motivados 
por uma mentalidade de considerar os outros melhores que nós, 
desejando o melhor para eles e pondo suas necessidades à frente 
das nossas. Essa é uma preocupação sincera e desinteressada com 
as outras pessoas que tem precedência sobre nossos próprios dese-
jos e necessidades. O “capítulo do amor” na Bíblia, 1 Coríntios 13, 
ilustra muito bem isso e mostra como esse tipo de amor deve ser 
nossa principal motivação na vida.

A passagem de João 3:16 nos diz que esse Deus amoroso amou 
tanto a humanidade a ponto de entregar—em um ato de autossa-
crifício pessoal—aquilo que era mais valioso para Ele, Seu Filho 
unigênito. Os dois existiram juntos por toda a eternidade além dos 
limites do tempo e do espaço. O caráter e a natureza de ambos 
se resumem em amor. Isso é o que são e o que fazem. E em um 
incomparável e supremo ato de sacrifício para toda a humanidade 

nunca antes visto, o Pai entregou Seu Filho amado e o Filho desis-
tiu de Sua existência gloriosa para se tornar um de nós, entregando 
Sua vida por nós.

Na noite anterior à Sua prisão e execução, Jesus Cristo expressou 
aos discípulos Sua motivação pelo que estava fazendo: “Ninguém 
tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus 
amigos” (João 15:13). E Ele fez exatamente isso, entregou Sua vida 
não apenas para alguns seguidores daquela época, mas para todos 
com quem Ele queria um relacionamento próximo—todo ser hu-
mano que já existiu.

O que se seguiu naquela noite e na maior parte do dia seguinte foi 
assustadoramente sangrento e brutal. O Cria-
dor do homem experimentou uma das mortes 
mais horríveis que o homem poderia causar.

Como Ele suportou essa agonia? Hebreus 
12:2 nos diz que Jesus, “pela alegria que Lhe 
fora proposta, suportou a cruz, desprezando a 
vergonha, e assentou-se à direita do trono de 
Deus” (Nova Versão Internacional).

Qual era “a alegria que Lhe fora proposta”? 
Sem dúvida, parte disso seria retornar à glória 
divina que Ele havia compartilhado com Deus 
Pai antes de vir à Terra como um ser humano 
(ver João 17:5). Mas havia ainda mais algu-

ma coisa—a principal razão pela qual Ele desceu daquela glória. 
O contexto do que precede e segue a Hebreus 12:2 refere-se aos 
outros servos fiéis de Deus que, como Jesus, experimentaram se-
veras provações nesta vida, porém, como foi com Jesus, eles serão 
elevados à imortalidade para compartilhar a eternidade com Ele 
no Reino de Deus.

Como “o primogênito entre muitos irmãos” (Romanos 8:29), Ele 
manteve-se focado naquele glorioso futuro, que se tornou possível 
pelo Seu sacrifício, quando muitos outros vão poder tornar-se par-
te da imortal, glorificada e divina família de Deus!

Deus nos fez uma promessa muito clara na epístola aos coríntios: 
“Eu serei para vós Pai, e vós sereis para Mim filhos e filhas, diz o 
Senhor Todo-poderoso” (2 Coríntios 6:18).

Deus está criando uma família—Sua própria família divina. E 
como Ele é um grande Deus amoroso, Ele quer ver eu, você e toda 
a humanidade fazendo parte dessa família e compartilhando desse 
grande futuro que Ele planeja para nós.

Você pode aprender mais sobre o plano de Deus e nosso futuro 
nos artigos desta edição. Descubra como fazer parte da maior his-
tória de amor de todos os tempos! BN

editorial

Scott Ashley 
Editor-chefe

A Maior História de Amor de 
Todos os Tempos
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Explorando a  
Palavra de Deus

Alguma vez você já foi inspirado por uma história de grande 
coragem e convicção? Ou comovido por um exemplo de 
grande sacrifício pessoal para o benefício dos outros?

De vez em quando, escutamos algumas histórias, e muitas delas 
são realmente inspiradoras. Elas podem, e geralmente nos levam, 
a querer imitar esses exemplos tão positivos. Elas apelam para a 
nossa melhor natureza, como se é de esperar.

A Bíblia também registra muitos exemplos positivos. Veja alguns:
• O jovem pastor Davi, que desafiou o exército filisteu e o bom 

senso para lutar com o guerreiro gigante Golias.
• O jovem rei Josias, que assumiu a autoridade religiosa e cultural 

de sua nação para livrar a terra da idolatria pagã e restaurar a ado-
ração ao Deus verdadeiro.

• João Batista, que enfrentou uma poderosa família governante e 
acabou com a cabeça em uma bandeja.

• O apóstolo Paulo, que aparece pela primeira vez na Bíblia como 
perseguidor da Igreja, mas depois dedicou sua vida a ela, supor-
tando dificuldades como fome, sede, naufrágio, espancamentos e, 
após ser apedrejado, foi deixado à morte.

E há muito mais exemplos que podemos mencionar; homens e 
mulheres fiéis que se sacrificaram demasiadamente por um propó-
sito maior do que eles.

O maior de todos os sacrifícios 

Mas, de todos esses exemplos corajosos e de sacrifício pessoal 
encontrados na Bíblia—e, de fato, em toda a história—há um que 
se sobressai imensamente sobre todos os demais. Ele permanece 
sendo único porque foi o maior sacrifício de todos os tempos.

Ele é único porque envolve Aquele que entregou absolutamente 
tudo de si e também envolve Aquele que deu tudo que tinha àqueles 
que se beneficiaram desse sacrifício.

Ele é único porque envolve não apenas um grande sacrifício, que 
já é algo absolutamente notável, mas também outro aspecto pouco 

compreendido desse sacrifício colossal que se encontra quase além 
da compreensão humana.

Estou me referindo ao sacrifício de Jesus Cristo, que está extraor-
dinariamente acima de qualquer nível de sacrifício.

Por que a morte sacrificial de Cristo foi necessária?

Provavelmente, muitas pessoas já estão familiarizadas com a 
morte de Jesus Cristo em que Ele foi executado como um crimino-
so por meio da crucificação.

Esse é um importante tema da religião cristã, e com razão. Ele 
está no coração do cristianismo bíblico, embora certamente não 
seja entendido por todos os que o conhecem.

Muitas passagens bíblicas nos falam da importância desse 
sacrifício e por que ele foi necessário. Vamos analisar alguns:

• “Mas se estivermos vivendo na luz da presença de Deus, tal 
como Cristo, então temos alegria e uma comunhão maravilhosa 
uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de 
todo pecado” (1 João 1:7, Bíblia Viva, grifo nosso).

• “Ele [Deus] é tão rico em graça que comprou nossa liberdade 
com o sangue de Seu Filho e perdoou nossos pecados” (Efésios 1:7, 
Nova Versão Transformadora).

• “Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis 
como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira 
vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas 
pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e 
sem defeito” (1 Pedro 1:18-19, NVI).

• “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, 
sendo justificados gratuitamente pela Sua graça, pela redenção que 
há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé 
no Seu sangue, para demonstrar a Sua justiça pela remissão dos 
pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus” (Romanos 
3:23-25).

• “E, [Jesus] tomando o cálice e dando graças, deu-lho, dizendo: 

Certamente, muitas pessoas podem se sentir comovidas por histórias inspiradoras de grande 
coragem, convicção e autossacrifício. No entanto, há um sacrifício que está muito acima de 

todos os outros por ser o maior sacrifício de todos os tempos. E, independentemente de 
conhecê-lo ou não, ele tem tudo a ver com você!

por Scott Ashley

O Supremo 
Sacrifício

4 — A Boa Nova 

Ilu
str

aç
ão

 fo
to

gr
áfi

ca
 po

r S
ha

un
 Ve

nis
h/

Lu
ka

s B
isc

ho
ff/

12
3R

F



Março - Abril 2020 — 5

Bebei dele todos. Porque isto é o Meu sangue, o sangue do Novo 
Testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos 
pecados’” (Mateus 26:27-28).

Essas e muitas outras passagens semelhantes nos dizem que 
Jesus Cristo teve que morrer como sacrifício em nosso lugar 
para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Ele aceitou, 
voluntariamente, a pena de morte que cada um de nós merecia. 
Pois, Hebreus 9:22 diz que “sem derramamento de sangue não há 
remissão”. Se Jesus Cristo não tivesse morrido por nós, todos nós 
morreríamos culpados de nossos pecados, e estaríamos para sempre 
afastados de Deus e de qualquer esperança de vida além desta.

E isso é importantíssimo porque o plano de Deus para a 
humanidade gira em torno da possiblidade de oferecer a cada 
pessoa a oportunidade da vida eterna! (Mais adiante falaremos 
sobre isso).

Jesus sabia como morreria
Você já pensou se gostaria de saber quando, onde e como mor-

reria? Muitos se perguntaram sobre isso ao longo dos anos. Para 
alguns, o pensamento de saber quando eles iriam sair desta vida 
poderia ser reconfortante. E para outros, isso poderia acarretar em 
muita ansiedade.

Contudo, sendo algo inédito entre os seres humanos, Jesus de 
Nazaré sabia exatamente quando, onde e como iria morrer. E Sua 
morte não seria de forma tranquila. Ele seria assassinado brutal, 
violenta e premeditadamente. 

Apenas alguns meses depois de iniciar Seu ministério, Jesus disse 
ao líder religioso judeu Nicodemos: “E, como Moisés levantou a 
serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja 
levantado, para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna” (João 3:14-15). Jesus estava se comparando 
aqui à serpente de bronze que Moisés ergueu em um poste para 
que quando as pessoas olhassem para ela escapassem da morte 
(Números 21:8-9). A menção de Cristo ser “levantado” era uma 
referência à Sua futura crucificação, quando Ele seria “levantado” 
acima do solo naquela execução pública.

Alguns dias antes de Sua morte, Jesus usou essa mesma expressão 
quando disse a um grupo de pessoas: “E Eu, quando for levantado da 
terra, todos atrairei a Mim” (João 12:32). E, no versículo seguinte, 
o apóstolo João acrescenta: “E dizia isso significando de que morte 
havia de morrer” (João 12:33, ver também João 8:28).

Você consegue imaginar como seria viver sabendo disso? Como 
impactaria sua vida o fato de saber que, em poucos anos ou em 
um determinado dia do ano, você sofreria uma morte horrível e 
sangrenta? E ainda saber que você enfrentaria sozinho esse destino, 
pois seria abandonado por seus familiares e amigos mais íntimos?

Apesar de saber disso, Jesus cumpriu Sua missão sem hesitar. 

Lucas 9:51 nos diz: “E aconteceu que, completando-se os dias 
para a Sua assunção, [Jesus] manifestou o firme propósito de ir a 
Jerusalém”. Ele estava determinado a terminar a missão pela qual 
veio à Terra.

Sem dúvida, ao percorrer as estradas da Judeia e da Galileia, Ele 
tenha visto homens crucificados. A crucificação era um espetáculo 
público, um aviso para potenciais infratores. Ele sabia exatamente 
o que Lhe esperava. Ele sabia que sofreria esse mesmo destino 
horrível.

A dor excruciante do flagelo e da crucificação
Provavelmente, a crucificação é a forma mais horrível de 

execução já inventada pelo homem. Uma das primeiras formas de 
crucificação era praticada pelos antigos assírios, que empalavam 
seus inimigos derrotados em postes de madeira. A partir daí isso 
passou a outras culturas antigas, e, eventualmente, aos gregos e, 
finalmente, aos romanos, que a usaram de forma generalizada.

Essa forma de execução era sangrenta, horrível e humilhante— 
exatamente como queriam que fossem. Muitas vezes, as vítimas 
eram crucificadas nuas para aumentar ainda mais a sua humilhação 
e vergonha. Essas execuções públicas eram realizadas comumente 
nas principais estradas ou fora dos portões da cidade para enviar 
uma forte mensagem a todos: Isso é o que vai acontecer com você se 
desafiar o domínio e o poder de Roma.

Porém, Jesus nunca desafiou o poder de Roma. O governador 
romano da Judeia da época, Pôncio Pilatos, não encontrou nEle 
“culpa alguma”, nenhum crime que merecesse a morte (Lucas 23:4, 
14; João 18:38; 19:4, 6). A autoridade religiosa judia, que exigiu a 
crucificação de Jesus, teve que mudar as acusações. Inicialmente, 
eles O acusaram de blasfêmia (Mateus 26:65), mas como isso não 
era uma ofensa capital sob a lei romana, eles mudaram as acusações 
para sedição, rebelião e traição (Lucas 23:2), crimes pelos quais a 
pena era a execução por crucificação.

Eles também estavam tentando chantagear Pilatos para ele decla-
rar uma sentença de morte imerecida contra um homem inocente 
(João 19:12). Então, Pilatos sucumbiu à pressão deles e aprovou o 
castigo por açoites e, depois, uma sentença por crucificação.

Esse flagelo envolvia açoitar a vítima com um chicote formado 
por várias tiras de couro aonde havia fixados pedaços de metal ou 
osso. E isso dilacerava literal e completamente a carne da vítima. 
Muitas vítimas flageladas morriam durante essa punição e nem 
chegavam a ser crucificadas.

Em Isaías 52:14, uma profecia descreveu como estaria o corpo 
assolado de Jesus após ser brutalmente flagelado: “Sua aparência 
estava tão desfigurada, que Ele se tornou irreconhecível como ho-
mem; não parecia um ser humano” (NVI). Reflita profundamente 
nisso. Ele estava tão mutilado que mal podia ser reconhecido como 
um ser humano.

Depois disso, Jesus foi levado para ser crucificado. As vítimas de 
crucificação ficavam afixadas por pregos ou cordas por horas— 
e, frequentemente, por vários dias—antes de sucumbir à morte.

A agonia da crucificação era tão horrível que os romanos 
inventaram um novo termo latino para descrevê-la, e assim surgiu 
a palavra excruciante, cujas raízes literalmente significam “da cruz”. 
Hoje, a palavra continua viva em nosso idioma para descrever uma 
dor que traz um tormento quase insuportável.

Como isso impactaria sua vida ao saber que 
você sofreria uma morte horrível e sangrenta, 
além de ter sido abandonado pelos seus amigos 
mais próximos?
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Como Jesus morreu?

O processo de flagelo e crucificação pode resultar em uma morte 
dolorosa por várias causas—perda de sangue por flagelo, choque 
devido ao grande trauma do corpo, asfixia da vítima que não 
tem mais forças para se erguer sobre os pés e pulsos perfurados 
pelos pregos para conseguir respirar, ou alguma combinação de  
tudo isso.

No caso de Jesus Cristo, Sua morte foi prenunciada pelo sacrifício 
de milhões de ovelhas, cabras, cordeiros, pássaros e gado que 
antes eram sido oferecidos anualmente ao longo dos séculos em 
Israel, inclusive milhões de cordeiros da Páscoa. O apóstolo Paulo, 
ao escrever que “Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós”  
(1 Coríntios 5:7), sabia que aqueles antigos sacrifícios apontavam 
justamente  para isso.

Igualmente, Hebreus 10:4 nos diz que era impossível que o 
sangue daqueles animais sacrificados removesse pecados, algo que 
só pode ser realizado com um sacrifício que representasse a todos 
eles—a morte sacrificial de Cristo em nosso lugar (versículos 5-10; 
Hebreus 9:11-14).

Como morreram aqueles animais sacrificiais? Todos eles 
morreram por derramamento de sangue. Suas gargantas eram 
cortadas, o que significa que eles morriam rapidamente e de modo 
quase indolor. Jesus Cristo também morreu derramando Seu 
sangue, mas Sua morte foi tudo menos rápida e indolor. Depois 
de ser açoitado, Ele sofreu terrivelmente entre as nove horas da 
manhã até às quinze horas da tarde, quando morreu (Marcos 15:25,  
34-37). Para entender mais sobre por que Ele teve que suportar tudo 
isso, leia o texto abaixo “Por Que Jesus Cristo Precisava Sofrer?”.

O golpe final que causou a morte de Cristo veio da lança 
de um soldado romano (João 19:34). A profecia de Zacarias 
12:10 foi cumprida, ela dizia que “eles verão Aquele a quem 
traspassaram” (João 19:37, ARA). (Para saber mais detalhes sobre 
esse tema, baixe ou solicite nosso guia de estudo bíblico gratuito  
Jesus Cristo: A Verdadeira História).

Com a morte de Cristo, essa parte de Sua missão foi encerrada. 
Em Seu último suspiro, com razão, Ele exclamou: “Está consumado” 
(João 19:30). Aqui o termo grego é tetelestai, que era escrito nos 
recibos da época para indicar algo “totalmente pago”.

O Seu sacrifício estava completo. Essa parte de Sua missão, que 
Ele havia descrito anteriormente como o ato de “dar a Sua vida 
em resgate de muitos”, havia terminado. Seu corpo ensanguentado 
e sem vida foi tirado da cruz e levado para uma tumba próxima, 
onde permaneceria pelos próximos três dias e três noites até Sua 
ressurreição (Mateus 20:28; 12:40).

A preexistência de Jesus Cristo

Porém, há uma dimensão perdida nessa história que muitos não 

entendem. E esta se refere a um sacrifício anterior pouco compreen-
dido que preparou o terreno para o que acabamos de descrever.

Entender a profundidade desse sacrifício requer compreensão de 
quem e o que Jesus Cristo era antes de Seu nascimento humano.

Muitas pessoas creem que a história bíblica começa em  
Gênesis 1:1, onde nos diz: “No princípio, criou Deus os céus e a 
terra”. Mas a história bíblica começa antes disso como descrita 
nos versículos iniciais do Evangelho de João: “No princípio, era o 
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava 
no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem 
Ele nada do que foi feito se fez” (João 1:1-3).

Aqui vemos reveladas diversas verdades notáveis:
• “No princípio” havia dois seres divinos—um aqui chamado de 

“Verbo” e o outro chamado de “Deus”.
• Junto com o Ser referido como Deus, “o Verbo” também  

era Deus.
• Ambos os seres existiam no princípio—nenhum dos dois foi 

criado; nenhum criou o outro. Visto que “no princípio, criou Deus 
os céus e a terra” (Gênesis 1:1), esses dois seres já existiam antes da 
criação do universo físico.

• O Ser referido como Deus criou tudo por intermédio daquele 
chamado de “Verbo”.

(Para saber mais sobre esse tema, leia “Essa Rocha Era Cristo”, 
começando na página 9 e baixe ou solicite nosso guia de estudo 
bíblico gratuito Quem é Deus?).

O Verbo se tornou um ser humano
Em João 1:14, vemos outra verdade extraordinária: “E o Verbo 

se fez carne e habitou entre nós, e vimos a Sua glória, como a glória 
do Unigênito do Pai”. O Verbo que existia juntamente com Deus 
no princípio como Deus, e que “se tornou humano e habitou entre 
nós”, sendo visto por João e pelos outros discípulos, foi Aquele que 
conhecemos como Jesus Cristo.

Além disso, o versículo 10 diz que Ele “estava no mundo,  
e o mundo foi feito por Ele e o mundo não O conheceu”. E aqui, 
no versículo 3, nos diz que foi Ele quem criou o mundo e todo  
o universo!

Hebreus 1:2 confirma isso quando afirma que “pelo qual  
[Jesus Cristo] também [Deus Pai] fez o universo” (ARA).

Paulo nos fornece mais detalhes sobre essa surpreendente 
verdade em Colossenses 1:15-16: “O qual [Cristo] é imagem 
do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; porque  
nEle foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis 
e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, 
sejam potestades; tudo foi criado por Ele e para Ele”.

Paulo acrescenta aqui que o Ser que veio em carne como Jesus 
Cristo criou não apenas o universo físico, que conhecemos e vemos 
ao nosso redor, mas também os reinos celestiais—um universo 
espiritual de seres espirituais angelicais no mundo invisível que 
existe além da percepção natural dos seres humanos. (Para saber 
mais sobre esse mundo espiritual, baixe ou solicite nosso guia de 
estudo bíblico gratuito Anjos: Mensageiros e Exército Espiritual  
de Deus).

Qual a aparência de Deus Pai e Jesus em Sua forma 
divina?

Os seres humanos físicos estão limitados aos sentidos físicos da 

Ele se sacrificou grandemente quando deu a 
vida por nossos pecados. Mas Ele também se 
sacrificou enormemente quando renunciou à 
Sua existência imortal como Deus!
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visão, audição, olfato, paladar e tato, por isso é difícil imaginarmos 
uma existência espiritual além do que podemos perceber através 
desses sentidos. Como podemos entender um Deus que se 
descreve em Isaías 57:15 como “o Alto e o Sublime, que habita na 
eternidade”? Deus, o Pai, e Jesus Cristo, seu Filho, vivem além do 
universo físico de tempo e espaço, pois Eles não tiveram começo 
nem têm fim!

O profeta Daniel registrou uma visão que teve, e nela descreveu 
Deus Pai de forma semelhante: “A Sua veste era branca como a neve, 
e o cabelo da Sua cabeça, como a limpa lã; o Seu trono, chamas de 
fogo, e as rodas dEle, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de 
diante dEle; milhares de milhares O serviam, e milhões de milhões 
estavam diante dEle” (Daniel 7:9-10).

O mesmo apóstolo João que nos contou sobre a preexistência de 
Jesus Cristo com Deus Pai, também teve uma visão de Jesus em 
Sua forma ressurreta e glorificada. Ele descreveu essa aparência 
glorificada da melhor maneira que pôde e registrou sua descrição 
em Apocalipse 1:14-18:

“E a Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a 
neve, e os olhos, como chama de fogo; e os Seus pés, semelhantes a 
latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha; e a 
sua voz, como a voz de muitas águas...e o Seu rosto era como o sol, 
quando na sua força resplandece. E eu, quando O vi, caí a Seus pés 
como morto; e Ele pôs sobre mim a Sua destra, dizendo-me: Não 
temas; Eu sou o Primeiro e o Último e o que vive; fui morto, mas eis 
aqui estou vivo para todo o sempre”.

E é assim que, Aquele que se tornou Jesus Cristo, existia antes de 
vir em carne humana. Essa era a Sua aparência divina e glorificada. 
Essa é a existência à qual Ele pediu para ser restaurada quando 
orou na última noite de Sua vida humana: “E, agora, glorifica-me 
Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha Contigo 
antes que o mundo existisse” (João 17:5).

E assim Ele foi restaurado. Hebreus 12:2 nos diz o seguinte:  
“Em troca da alegria que Lhe estava proposta, suportou a cruz,  
não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono 
de Deus”.

De que Jesus Cristo abriu mãos por nós?
Agora estamos obtendo muito mais discernimento sobre a 

magnitude do sacrifício de Jesus Cristo. Sem dúvida, Ele se 
sacrificou imensamente quando deu a vida em nosso lugar como 
uma oferta por nossos pecados. Mas Ele também sacrificou 
enormemente quando renunciou à Sua existência espiritual imortal 
e glorificada como Deus para se tornar um humilde ser humano 
de carne e osso, para que pudesse morrer pelos nossos pecados. 
Como um Deus poderoso e glorioso, Ele nunca morreria porque 
era espírito e imortal. Mas, ao tornar-se carne, Ele poderia morrer 
por nós. E foi exatamente isso que Ele fez.

Paulo descreve a humildade e o autossacrifício exemplar de Cristo 
para todos nós em Filipenses 2:5-8: “De sorte que haja em vós o 
mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo 
em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas 
aniquilou-Se a Si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se 
semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-Se 
a Si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz”.

Essas palavras são muito profundas. Quando esse Ser, que havia 
sido Deus junto com Deus Pai, veio à Terra—a mesma Terra que 
Ele havia criado—como Ele veio? Ele não se gloriou em resplendor 
de luz para que todas as pessoas O reconhecessem como um Ser 
divino e O adorassem. Ele não surgiu como um célebre e renomado 
filósofo mundial, como Platão e Aristóteles. Ele não veio como um 
grande general romano que, como César, marcharia à frente dos 
exércitos para dominar Roma com seu poderoso império.

Ele poderia ter feito qualquer uma dessas coisas, mas escolheu 
não fazer nenhuma delas. Em vez disso, deixou de lado Sua glória, 
esplendor, majestade e poder e veio à Terra como um ser humano 
mortal sujeito à morte. E fez isso para executar o plano que Ele 
havia elaborado com o Pai antes da criação do mundo e do universo 
(ver 1 Pedro 1:20; Apocalipse 13:8).

Ademais, ninguém O forçou a tomar essa decisão. Em João 
10:15-18, por diversas vezes Ele enfatizou que estava fazendo isso 
por Sua livre escolha: “E dou a Minha vida pelas ovelhas...porque 
Eu dou a Minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de Mim; pelo 
contrário, Eu espontaneamente a dou” (ARA).

Por que Ele teve que morrer?
Agora temos um quadro muito mais completo do sacrifício 

de Jesus Cristo. Como Deus, juntamente com o Pai, Ele era 
eterno e nunca poderia morrer. Mas, por causa do pecado da  
humanidade —o pecado de cada um de nós—era necessário haver 
um Salvador e um sacrifício para pagar de uma vez a pena máxima 
por tudo isso.

E por isso é que nenhum outro sacrifício seria suficiente. Somente 
a vida de Jesus Cristo, como Aquele que criou todas as coisas, 
inclusive a raça humana, poderia pagar essa pena. E isso ceifou a 
vida do Criador de toda a vida humana do presente, do passado e 
do futuro, para pagar essa pena de morte pelos pecados de todas as 
pessoas que viveram ou ainda viveriam.

Se Jesus fosse apenas um simples homem, o sacrifício dEle só 
poderia pagar Sua própria pena de morte—como nunca pecou, Ele 
poderia transferi-lo para outra pessoa, caso isso fosse aceito por 
Deus. Mas Jesus não era um mero homem. Ele era Deus, o Criador 
em carne e osso, a única vida que era mais valiosa do que todas as 
outras vidas humanas em toda a história.

O grande objetivo do plano de Deus

Por trás de tudo isso, há um plano que poucos entendem. Pois, 
isso não é apenas uma questão de Jesus Cristo morrer para que 
possamos ser perdoados. Há um grande propósito por trás da 
nossa necessidade de perdão. E esse propósito é que Deus deseja 
trazer “muitos filhos à glória” para serem parte de Sua família!

Observe como isso está muito bem explicado em Hebreus 2:9-12:
“Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus 

que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da 
paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte 

Na glória eterna, Ele nunca poderia 
morrer. Mas, por causa de nosso pecado, 
precisávamos de um Salvador e um sacrifício 
para pagar a pena de morte pelos pecados.
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por todos. Porque convinha que Aquele, para Quem são todas as 
coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, 
consagrasse, pelas aflições, o Príncipe da salvação deles.

“Porque, assim O que santifica como os que são santificados, 
são todos de Um; por cuja causa não se envergonha de lhes 
chamar irmãos, dizendo: Anunciarei o teu nome a Meus irmãos,  
cantar-te-ei louvores no meio da congregação” (Hebreus 2:9-12).

Há uma razão pela qual Paulo chama Jesus de “primogênito 
entre muitos irmãos” (Romanos 8:29). De modo semelhante, em  
2 Coríntios 6:18, Paulo escreve sobre Deus Pai, que diz a Seu povo: 
“Eu serei para vós Pai, e vós sereis para Mim filhos e filhas, diz o 
Senhor Todo-poderoso”.

Por mais surpreendente que possa parecer, esse é o objetivo 
do plano de Deus. É por isso que Jesus Cristo se esvaziou de Sua 
glória, esplendor e majestade que compartilhava junto com o Pai 
como Deus no céu. E foi por isso que Ele veio à Terra para viver 
como ser humano—e dar Sua vida como sacrifício pelos nossos 
pecados. E por isso é que o Pai O ressuscitou para trazê-Lo de volta 
a Sua antiga e gloriosa forma, mas agora como “o primogênito entre 
muitos irmãos”. Estes “muitos irmãos” estão destinados a serem os 
próprios filhos e filhas de Deus!

E o que você vai fazer agora?
Jesus Cristo trocou Sua vida pela vida de muitos. Mesmo sendo 

Deus, Ele se tornou ser humano para que nós—todos os que esti-
verem dispostos a entregar totalmente sua vida assim como Ele fez 
—possamos nos tornar como Deus, sendo parte da família divina. 
Esta é a surpreendente verdade das Escrituras!

O plano de Deus é “trazer muitos filhos à glória” por meio de Je-
sus Cristo, “o primogênito de muitos irmãos”. Esse plano e propósi-
to inclui você! Você não foi criado para viver uma vida vazia e sem 
sentido, mas para alcançar o maior de todos os propósitos na vida 
—tornar-se parte da família de Deus e ser um dos filhos de Deus!

Como vimos, Jesus Cristo ofereceu o maior sacrifício de todos os 
tempos. E Ele fez isso por você! Por que você não se compromete 
hoje mesmo para tornar realidade o propósito de Deus para você, 
reconhecendo a finalidade do sofrimento e da morte de Jesus 
Cristo em seu lugar e entregando sua vida a Ele assim como Ele fez 
por você? BN

Por Que Jesus Cristo Precisava Sofrer?
A maioria dos crentes entende, pelo menos a nível intelectual, se 

não pessoal, as razões da morte de Jesus Cristo. Mas será que 
todos realmente entendem o panorama geral de Sua morte?

Jesus não morreu apenas pelos nossos pecados. Se Sua morte 
tivesse sido tudo o que fosse necessário, Ele poderia ter morrido 
muito mais rapidamente e menos dolorosamente. Ele poderia ter 
sido apedrejado até a morte, um método comum de execução 
naquela época, o que deixava a vítima rapidamente inconsciente 
antes de ela morrer. Ele poderia ter sido esfaqueado ou lancetado 
por um soldado romano, e tudo teria acabado em questão de 
minutos. Ou ele poderia ter sido decapitado, pois Sua morte teria 
sido instantânea.

Mas Seu sacrifício exigia muito mais do que simplesmente morrer. 
Isso exigia muito sofrimento. Por quê? Simplesmente, a resposta é 
que o pecado traz sofrimento. Jesus nunca pecou (Hebreus 4:15), 
portanto, como ser humano, nunca deveria ter sofrido. Mas Ele 
se colocou na condição humana—em um mundo de sofrimento 
causado pelo pecado. Ele teve que sofrer para que pudesse ser 
nosso Sumo Sacerdote que entende nossas fraquezas, pois “em 
tudo foi tentado, mas sem pecado” (mesmo versículo).

Ele também teve que sofrer porque Seu sofrimento era, e ainda é, 
parte do elevado preço que deve ser pago pelo pecado. Observe 
que Seu sofrimento foi predito em detalhes pelo profeta Isaías:

“Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece 
o sofrimento mais profundo . . . Ele foi desprezado, e não nos 
importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que 
Ele tomou sobre Si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre 
Ele . . . Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado 
por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos 

restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados . . .  
o SENHOR fez cair sobre Ele os pecados de todos nós.

“Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi 
levado como cordeiro para o matadouro; como ovelha muda diante 
dos tosquiadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi 
levado embora. Ninguém se importou de Ele morrer sem deixar 
descendentes, de Sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas Ele foi 
ferido mortalmente por causa da rebeldia do Meu povo . . . 

“Quando Ele vir tudo que resultar de Sua angústia, ficará satisfeito. 
E, por causa de tudo que Meu servo justo passou, Ele fará que 
muitos sejam considerados justos, pois levará sobre Si os pecados 
deles” (Isaías 53:3-11, Nova Versão Transformadora).

Jesus sabia que esse sofrimento seria parte do elevado preço que 
pagaria pelos pecados da humanidade. Bem antes de sua última 
jornada a Jerusalém, “Jesus começou a falar claramente a seus 
discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse 
muitas coisas terríveis . . . [e] seria morto” (Mateus 16:21, Nova Versão 
Transformadora; Marcos 8:31; Lucas 9:22).

Pouco tempo depois, Ele tornou a falar aos discípulos que 
deveria “sofrer muito e ser tratado com desprezo” (Marcos 9:12, 
Nova Versão Transformadora). Em outra ocasião, nessa última 
jornada a Jerusalém, Ele disse outra vez a Seus discípulos que era 
preciso que Ele “sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração”  
(Lucas 17:25, Nova Versão Transformadora).

O sofrimento que Jesus passou fazia parte de Seu sacrifício em 
nosso favor. O sofrimento é fruto amargo de nossos pecados, e “Ele 
levou sobre Si o pecado de muitos” (Isaías 53:12). Para entender ainda 
mais profundamente esse tema, leia o artigo “Como o Sofrimento 
de Cristo Ajuda em Nosso Sofrimento?” a partir da página 13). BN

              PARA SABER MAIS

A Bíblia revela muita coisa sobre nosso propósito de estar aqui 
na Terra. Deus nos criou por um motivo—como parte de um 
plano magnífico que poucos entendem! Aprendam mais sobre esse 
plano baixando ou solicitando nosso guia de estudo bíblico gratuito  
"Por que Você Nasceu?”

http://portugues.ucg.org/estudos
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Na Bíblia, os escritos do apóstolo Paulo são bem conhecidos 
por serem difíceis de entender. Até o apóstolo Pedro 
reconheceu isso (2 Pedro 3:16).

Frequentemente, algumas coisas que Paulo escreveu se mostram 
como um desafio para nós, pela simples razão de que ele viveu e 
escreveu em uma cultura muito diferente da nossa, há dois mil 
anos, e em uma parte muito diferente do mundo. Nossa cultura 
moderna é diferente daquela do mundo de Paulo em muitos 
aspectos, e muitas vezes deixamos de considerar ou entender essas 
diferenças quando lemos a Bíblia.

Outras coisas que Paulo escreveu são intrigantes para nós, 
porque ele escreveu a partir de um cenário intelectual e uma base 
de conhecimentos muito distantes do nosso mundo atual. Paulo 
era um rabino treinado sob a tutela do grande Gamaliel, conhecido 
e respeitado como um “doutor da lei, venerado por todo o povo” 
(Atos 5:34; 22:3).

Como resultado, Paulo era experto nas Escrituras Hebraicas 
(hoje comumente chamado de Antigo Testamento) e, muitas vezes, 
fazia referência a passagens ou tópicos um tanto obscuros que ele 
e seu público daquela época entendiam muito bem, mas que hoje 
são estranhos ou, em grande parte, desconhecidos para a maioria 
dos leitores da Bíblia.

Uma passagem intrigante na primeira epístola aos 
coríntios

Encontramos um exemplo de uma passagem, total ou parcial-
mente, incompreendida em 1 Coríntios 10:1-4, onde Paulo escreve: 
“Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos 
os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram 
pelo mar. 

 
Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no 

mar. 
 
Todos comeram do mesmo alimento espiritual 

 
e beberam da 

mesma bebida espiritual; pois bebiam da Rocha espiritual que os 
acompanhava, e essa Rocha era Cristo” (Nova Versão Internacional, 
grifo nosso).

Algumas partes dessa passagem são fáceis de entender—outras, 
nem tanto.

Ao tentar entender a Bíblia, sempre é útil ler o contexto. Quando 
entendemos a ideia geral que o escritor bíblico está transmitindo 
torna-se muito mais fácil entender os detalhes.

Nesse caso, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de 
Corinto no período da Páscoa bíblica e da Festa dos Pães Asmos, 
que foi a época do ano em que a antiga Israel deixou o Egito no 
êxodo cerca de quinze séculos antes. Esse tempo está evidente no 
comentário de Paulo de que “Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado 
por nós” em 1 Coríntios 5:7-8 e suas demais instruções sobre como 
guardar a Festa dos Pães Asmos com uma atitude e perspectiva 
corretas. No capítulo 11, versículos 20-29, ele também dá 
instruções sobre como os cristãos devem observar adequadamente 
a cerimônia bíblica da Páscoa.

Está claro que a história do êxodo de Israel do Egito e as 
lições que os cristãos devem aprender sobre isso estavam na 
mente de Paulo nessa carta. Por isso é que nesta passagem do  
capítulo 10, versículos 1 e 2, ele se refere à nuvem que os protegia  
(ver Êxodo 13:21-22; 14:19-20, 24) e à milagrosa passagem de Israel 
pelo mar (Êxodo 14:24-30), e, no versículo 3, ao maná fornecido 
sobrenaturalmente para alimentar os israelitas por quarenta anos 
(ver Êxodo 16:11-35).

As metáforas sobre “a Rocha”

No versículo 4, Paulo faz a transição a outro elemento da história 
do êxodo para apresentar um argumento mais amplo.

Ele menciona que os israelitas “bebiam da Rocha espiritual que 
os acompanhava, e essa Rocha era Cristo”. Podemos ler os relatos 
de Deus fornecendo água aos israelitas no deserto através de uma 
rocha golpeada por Moisés em Êxodo 17:1-6 e Números 20:1-11. 
Deus havia dito que estaria na rocha, então milagrosamente a água 
fluiu para o povo dEle.

Mas observe que Paulo não estava enfocando principalmente 
na rocha física que Moisés golpeou e da qual jorrou água, mas na 
“Rocha espiritual que os acompanhava”—essa Pedra, ou Rocha, era 
Jesus Cristo.

O que isso quer dizer? O que Paulo está nos dizendo aqui?
Primeiro, devemos observar aqui que o termo “seguir” não é 

a melhor tradução. O verbo grego usado é uma forma do termo 
akoloutheo, que significa “seguir o mesmo caminho” ou “viajar 
juntos”. As formas desta palavra aparecem noventa e duas vezes no 
Novo Testamento, a grande maioria se refere aos discípulos ou às 
multidões que acompanhavam Jesus Cristo em suas viagens pelas 
estradas da Galileia e da Judeia durante o Seu ministério.

Embora a palavra akoloutheo geralmente possa significar “seguir”, 
uma melhor tradução no contexto da história do êxodo seria 
“acompanhar” ou “viajar junto”—já que a “Rocha espiritual” com 
os israelitas não os seguia, mas os acompanhava enquanto viajavam 
juntos do Egito para a Terra Prometida. Consequentemente, 
outras versões traduzem isso como “estava lá com eles” (Bíblia 
Viva), “ia com eles” (BLH) e “que os acompanhava” (Nova Versão 
Internacional).

Paulo está mostrando que a rocha física que Moisés golpeou 
para extrair a água era como um tipo ou símbolo de uma “Rocha 
espiritual” superior que fornece uma bebida espiritual, e Paulo 
identifica essa Rocha espiritual como Jesus Cristo.

Aquela “Rocha espiritual” era o Deus de Israel

Onde podemos encontrar na história do êxodo a menção de outra 
“Rocha”? Além dos livros de Êxodo e Números, como os exemplos 
citados acima, há outro livro bíblico que narra essa história do 
êxodo—Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o último dos 
cinco livros de Moisés, escrito pouco antes de sua morte, enquanto 

O apóstolo Paulo escreveu sobre uma “Rocha espiritual” que seguia os antigos israelitas em sua 
peregrinação pelo deserto, afirmando: “E essa Rocha era Cristo” (1 Coríntios 10:4, NVI). O que ele 

quis dizer com esta declaração intrigante?  por Scott Ashley

“Essa Rocha Era Cristo”
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Israel se preparava para entrar na Terra Prometida.
Em muitos aspectos, o livro de Deuteronômio recapitula a 

história do êxodo e dos quarenta anos da peregrinação dos israelitas 
no deserto. Quase ao fim desse livro, no capítulo 32, Moisés faz 
um prolongado louvor a Deus, “o Senhor”, que havia libertado, 
conduzido e protegido os israelitas mesmo quando foram infiéis 
a Ele.

Esta parte do livro de Deuteronômio está ligada diretamente  
à história do êxodo, onde Moisés fala diversas vezes que Deus  
era a “Rocha” de Israel—hoje podemos chamar isso de fundamento 
espiritual—que esteve com eles até a entrada em Israel na terra 
prometida. E quando Paulo discute essa rocha espiritual que 
acompanhou os israelitas em sua jornada, sem dúvida, ele tem em 
mente essa “Rocha” divina de Deuteronômio 32. (Demonstrando 
a popularidade e da familiaridade com esse livro, os escritores 
do Novo Testamento fazem alusão ao Deuteronômio mais do 
que qualquer outro livro do Antigo Testamento, além de Salmos  
e Isaías).

Devemos observar como, em Deuteronômio 32, Moisés se refere 
repetidamente ao Deus de Israel, novamente “o Senhor” ou Javé 
(como se costuma pensar que este nome hebraico foi pronunciado), 
como “a Rocha”. Nessa passagem, essa referência está bem clara.

Moisés começa este capítulo com louvores a Deus, a “Rocha” de 
Israel, no versículo 3-4: “Ele é a Rocha cuja obra é perfeita, porque 
todos os Seus caminhos juízo são; Deus é a verdade, e não há nEle 
injustiça; justo e reto é”.

Novamente, no versículo 15, Moisés chama o Deus dos israelitas 
de “Rocha”, mas dessa vez no contexto de uma nação que  
O rejeitou: “E, engordando-se Jesurum, deu coices; engordaste-te, 
engrossaste-te e de gordura te cobriste; e deixou a Deus, que o fez, 
e desprezou a Rocha da sua salvação”.

No versículo 18, Moisés novamente chama Deus de “Rocha”, 
condenando o fato de que eles se rebelaram contra Ele, embora 
Deus tenha feito deles uma nação: “Esqueceste-te da Rocha que te 
gerou; e em esquecimento puseste o Deus que te formou”.

Nos versículos 30-31, Moisés compara a Rocha dos israelitas, seu 
Deus, aos deuses falsos e infiéis adorados pelas nações vizinhas: 
“Como pode ser que um só perseguisse mil, e dois fizessem 
fugir dez mil, se a Sua Rocha os não vendera, e o Senhor os não 
entregara? Porque a sua rocha não é como a Nossa Rocha, sendo até 
os nossos inimigos juízes disso”.

Somente neste capítulo, Moisés se refere cinco vezes ao Deus 
dos israelitas como a “Rocha” deles. Obviamente, Paulo, como 
um estudioso experiente da Bíblia, tinha isso em mente quando se 
referiu aos eventos do êxodo e da jornada no deserto, por isso nos 
disse que “essa Rocha era Cristo” (1 Coríntios 10:4 NVI).

A surpreendente verdade sobre o Deus de Israel e o 
Criador de todas as coisas

Nessa frase de Paulo—“essa Rocha era Cristo” (NVI)—temos o 
esclarecimento de uma incrível verdade da Bíblia. Muitas pessoas 
acham que Deus Pai, foi o Deus que interagiu diretamente com 
indivíduos, grupos e nações durante o período do Antigo Testa-
mento. Mas aqui Paulo nos diz que, na verdade, o Ser que fez isso, 
sob a direção do Pai, foi o que mais tarde nasceria em carne como 
Jesus Cristo (ver “O Supremo Sacrifício”, começando na página 4).

Paulo confirma isso alguns versículos depois, em  

1 Coríntios 10:9, onde escreve sobre outro evento significativo que 
ocorreu durante a jornada dos israelitas do Egito à Terra Prometida: 
“E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e 
pereceram pelas serpentes”, escreveu Paulo. O incidente a que ele 
se refere pode ser encontrado em Números 21:5-9, onde o povo 
se rebelou contra Deus e, como resultado, “o Senhor mandou 
entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo” (versículo 
6). Quem era o Senhor ou Deus que os israelitas tentaram nessa 
ocasião? Paulo nos diz claramente que era Jesus Cristo!

Como Paulo saberia que esse Deus que interagiu com Moisés 
e os israelitas era o mesmo Ser que mais tarde nasceria na carne 
como Jesus Cristo? Lembre-se de que Paulo, após sua milagrosa 
conversão, aparentemente foi ensinado diretamente por Cristo por 
três anos na Arábia, antes de conhecer qualquer outro apóstolo 
(Gálatas 1:11-18).

E, escrevendo sob a inspiração de Deus, ele nos diz em  
Colossenses 1:16 a respeito de Jesus: “Porque nEle foram criadas 
todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam 
tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades; 
tudo foi criado por Ele e para Ele”.

Aqui Paulo nos diz claramente que foi Jesus Cristo que criou não 
apenas o universo físico que vemos ao nosso redor, mas também o 
universo espiritual invisível, ou o reino angelical. Paulo nos diz que 
“tudo foi criado por Ele e para Ele”.

Em tudo isso, vemos que Paulo, sob a inspiração de Deus, nos diz 
que Jesus Cristo é o Criador, aquele por quem Deus Pai criou o uni-
verso físico e o reino angelical, e também que Jesus era o Deus e o 
Senhor que interagiu com Moisés e os israelitas durante a jornada 
deles do Egito até a Terra Prometida.

“Deus nunca foi visto por alguém”
O apóstolo João fez várias declarações notáveis que nos ajudam 

a entender o papel de Jesus Cristo durante o período do Antigo 
Testamento. Em João 1:18, ele nos diz: “Deus nunca foi visto 
por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este  
O fez conhecer”.

No início deste capítulo, no versículo 14, João explicou que ele 
era uma testemunha ocular do “Verbo” que se tornou carne como 
Jesus Cristo. Portanto, no versículo 18, a palavra Deus não pode se 
referir a Jesus, mesmo Jesus também sendo Deus (versículos 1-3). 
Então, o “Deus” que nunca foi visto por alguém, obviamente, se 
refere ao Deus Pai.

Observe também que João disse que Jesus Cristo “fez conhecer” 
o Pai. Outras versões traduzem isso como “O tornou conhecido” 
(Nova Versão Internacional), “nos contou tudo a respeito dEle” 
(Bíblia Viva), “nos mostrou quem é Deus” (Bíblia na Linguagem de 
Hoje) ou “O revelou” (Almeida Corrigida e Fiel).

Se Deus Pai fosse conhecido pelos israelitas como o Deus do 
período do Antigo Testamento, por que Jesus precisaria torná-
Lo conhecido? Isso não faz sentido. Não haveria necessidade de 
revelar o Pai se Ele já fosse conhecido quando Jesus veio.

E João repete exatamente essa mesma afirmação em uma 
de suas epístolas: “Ninguém jamais viu a Deus” (1 João 4:12). 
Aparentemente, João escreveu isso quase no fim do primeiro 
século. Na época, parece que ele era o último dos apóstolos ainda 
vivo. Ele teve mais de meio século para refletir sobre seu tempo 
com Jesus Cristo e permitir que Seus ensinamentos—inclusive as 
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próprias declarações de Jesus de que ninguém nunca tinha visto a 
Deus—penetrassem profundamente em sua mente. Sem dúvida, 
João sabia exatamente o que Jesus estava dizendo.

Também temos duas declarações explícitas do próprio Jesus 
Cristo. Veja o que diz João 5:37: “E o Pai, que Me enviou, Ele 
mesmo testificou de Mim. Vós nunca ouvistes a Sua voz, nem vistes 
o Seu parecer”.

Além disso, e para ficar mais claro, novamente Jesus disse que 
ninguém jamais viu o Pai em João 6:46: “Ninguém viu o Pai, a não 
ser Aquele que vem de Deus; somente Ele viu ao Pai” (Nova Versão 
Internacional). Aqui Jesus diz claramente que ninguém viu o Pai, 
exceto Aquele que veio de Deus—referindo-se a Si mesmo. Apenas 
Ele viu o Pai. Nenhum ser humano jamais viu o Pai.

O registro bíblico de pessoas que viram a Deus
Contudo, através dos livros do período do Antigo Testamento, 

sabemos de muitas pessoas que viram a Deus. E, dentre elas, estão 
as seguintes:

• Abraão (Gênesis 12:7; 15:1; 18:1).
• Isaque (Gênesis 26:2, 24).
• Jacó (Gênesis 28:13; 32:30; 35 9-10).
• Moisés (Êxodo 3:6; 33:11, 21-23).
• Moisés, Arão e os setenta anciãos de Israel (Êxodo 24:9-11).
• Josué (Josué 6:2).
• Gideão (Juízes 6:14).
• Salomão (1 Reis 11:9).
Quase todas essas pessoas descritas tiveram encontros face a 

face com Deus. Contudo, dois desses encontros são descritos 
especificamente como visões, inclusive um dos encontros de 
Abraão e outro de Jacó. Mas, além dessas visões, Abraão e Jacó 
também tiveram encontros pessoais com Deus—durante os quais 
Abraão comeu uma refeição com Deus e Jacó lutou com Deus.

Nesses diversos encontros, o “Deus” que apareceu e falou com 
essas pessoas é identificado como “Deus” (Elohim no hebraico),  
“o Senhor” (YHWH ou Javé no hebraico), “o Deus de Israel”,  
“O Deus de seus pais”, “o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Jacó”, 
o “Deus Todo-Poderoso” (do hebraico El Shaddai), “a palavra  
do Senhor”, “o Anjo do Senhor”, “EU SOU O QUE SOU”  
e “EU SOU”.

Então, como reconciliar essa afirmação de que “Deus nunca foi 
visto por alguém” com os relatos que afirmam que muitas pessoas 
viram a Deus?

Anteriormente, vimos muitas declarações do apóstolo João e do 
próprio Jesus Cristo de que ninguém nunca viu o Pai. Então, quem 
essas pessoas viram quando disseram que viram a Deus? A única 
maneira de entender isso é compreendendo que nenhum homem 
jamais viu a Deus Pai, mas no entanto essas pessoas viram Aquele 
que também era Deus.

O que eles viram, como registrado nessas diversas passagens e em 
outros momentos em que Deus apareceu a determinadas pessoas, 
foi o Verbo que também era Deus (João 1:1), Aquele que nasceu em 
carne como Jesus Cristo. Então, ao compreender isso, vemos que 
não existe nenhuma contradição. Pois, sabemos que “a Escritura 
não pode ser anulada” (João 10:35).

O que vemos revelado nas Escrituras, a partir dessas passagens, é 
que Jesus foi Aquele que interagiu com os patriarcas, os profetas e 
o povo de Israel como o Senhor ou Deus em nome do Pai. Aquele 

que se tornou o Pai não era conhecido pelos israelitas quando 
Cristo veio. Eles nunca tinham visto o Pai, mas apenas o Verbo ou 
Porta-voz de Deus, Jesus Cristo, que veio revelar o Pai.

Jesus foi o “EU SOU” que falou com Moisés
O próprio Jesus deixou isso muito claro para as pessoas que  

O ouviram, e elas entenderam o que Ele estava lhes dizendo. 
Observe esse relato em João 8:57-58, onde Jesus estava em um 
acalorado debate com alguns judeus que Lhe eram antagônicos, em 
que Ele disse que Abraão se alegrou ao ver Seu dia.

“Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens cinquenta anos e 
viste Abraão? Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo 
que, antes que Abraão existisse, EU SOU”.

Aqui, Jesus lhes revelou especificamente a Sua identidade divina—
que Ele existia antes de Abraão e, ainda mais surpreendente,  
que Ele era o Deus que interagia com as pessoas no período do 
Antigo Testamento. Então, quem exatamente Ele alegou que era?

Encontramos a resposta em Êxodo 3:13-14, onde Deus apareceu 
a Moisés na sarça ardente, prometendo libertar os israelitas da es-
cravidão egípcia.

“Então, disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de 
Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós; e eles 
me disserem: Qual é o Seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a 
Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos 
de Israel: EU SOU me enviou a vós”.

Avancemos quinze séculos no tempo e repitamos a pergunta: 
Quem Jesus disse que era mesmo? Então, voltando ao que acabamos 
de ler em João 8:58: “Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos 
digo que, antes que Abraão existisse, EU SOU””.

Observe o que aconteceu logo depois de Jesus dizer essas  
palavras: “Então, pegaram em pedras para Lhe atirarem; mas Jesus 
ocultou-se, e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se 
retirou” (João 8:59).

Os judeus que ouviram Jesus dizer essas palavras perceberam 
o que Ele quis dizer—que Ele estava reivindicando ser o  
“EU SOU” que havia interagido com Moisés. E como eles reagiram? 
Imediatamente, eles pegaram pedras para apedrejá-Lo até a morte 
por ter alegado ser Deus!

A incrível verdade sobre a identidade de Jesus

Ao juntar todas essas escrituras, vemos emergir um personagem 

“Porque nEle foram criadas todas as coisas que há 
nos céus e na terra, visíveis e invisíveis...tudo foi 
criado por Ele e para Ele”.
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notável: Aquele que veio à Terra como um ser humano de carne e 
osso, Jesus Cristo, que foi, de fato, quem interagiu com as pessoas 
como Deus em todo o período do Antigo Testamento.

Estas não são todas as escrituras pertinentes a esse assunto, mas 
são suficientes para demonstrar plenamente que Aquele que falou e 
interagiu com os seres humanos no período do Antigo Testamento, 
agindo em nome do Pai, foi o Deus que hoje conhecemos como 
Jesus Cristo.

Veja que isso não é apenas opinião ou conjectura, mas declarações 
diretas do apóstolo Paulo, do discípulo amado de Jesus, João, e do 
próprio Jesus Cristo. Da mesma forma, Mateus, apóstolo e autor 
do evangelho que leva seu nome, afirmou que Jesus era Emanuel, 
que significa “Deus conosco” (Mateus 1:23), e o apóstolo Tomé 
O chamou de “Senhor Meu, e Deus Meu!” (João 20:27-29). (Para 
saber mais sobre esse tema, baixe ou solicite nosso guia de estudo 
bíblico gratuito Quem é Deus?).

Certamente, Jesus sempre dirigiu a adoração para Deus Pai 
e foi totalmente subserviente a Ele (João 4:23; 5:19, 30; 8:28;  

10:18, 29, 37; 12:49-50; 14:10, 24; 15:10). Do mesmo modo, nós de-
vemos sempre colocar Deus Pai em primeiro lugar e honrá-Lo aci-
ma de tudo. Mas Jesus também aceitou ser adorado e não impediu 
que as pessoas fizessem isso (Mateus 8:2-3; 9:18-19; 14:33; 15:25; 
28:9-10, 17; Lucas 24:51-52). E Ele também disse que a vontade de 
Deus é “que todos honrem o Filho, como honram o Pai” (João 5:23).

Nunca devemos perder de vista o extraordinário papel de Jesus 
Cristo em toda a Bíblia, sabendo que Ele também pode ser a nossa 
Rocha, que nos acompanha em nossa jornada espiritual! BN

O apóstolo Paulo não é o único escritor bíblico que se referiu 
à “Rocha” de Israel. Muitos escritores do Antigo Testamento 

também se referiram a Deus—ou a Javé, como muitos acreditam 
que seja a pronúncia da forma hebraica de Seu nome—como a 
“Rocha” deles ou de Israel. Além daquelas cinco menções no livro 
de Deuteronômio, pelo menos outras vinte e quatro passagens, 
principalmente em Salmos, se referem a Deus como a Rocha  
de Israel.

Conforme explicado no artigo “Essa Rocha era Cristo”, 
provavelmente o apóstolo Paulo tinha em mente as cinco referências 
a Deus como a “Rocha” de Israel de Deuteronômio 32, quando 
escreveu em 1 Coríntios 10:4, “e essa Rocha era Cristo” (NVI). 
Mas, sendo um especialista em todos os escritos das Escrituras 
Hebraicas, comumente chamado de Antigo Testamento, talvez ele 
também tivesse pensando em diversas outras referências.

Observe essas outras vinte e quatro passagens onde Deus 
é chamado de Rocha de Israel. E, como Paulo deixou claro, 
compreendido nessa identidade divina está Aquele que se tornou 
Jesus Cristo!

“O Senhor é a Minha Rocha, a Minha cidadela, o Meu libertador” 
(2 Samuel 22:2, ARA).

“Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é Rocha senão o 
Nosso Deus? (2 Samuel 22:32, NVI).

“Vive o Senhor, e bendita seja a Minha Rocha! Exaltado seja o 
Meu Deus, a Rocha da Minha salvação! (2 Samuel 22:47, ARA).

“Disse o Deus de Israel, a Rocha de Israel a mim me falou...”  
(2 Samuel 23:3).

“O Senhor é a Minha Rocha, a Minha cidadela, o Meu 
libertador...” (Salmos 18:2, ARA).

“Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é Rocha senão o 
nosso Deus? (Salmos 18:31, NVI).

“Vive o Senhor, e bendita seja a Minha Rocha!...” (Salmos 18:46, 
ARA).

“A ti clamarei, ó Senhor, Rocha Minha...” (Salmos 28:1).

 “Sê A Minha Firme Rocha, uma casa fortíssima que me salve” 
(Salmos 31:2).

“Porque Tu és a Minha Rocha e a Minha fortaleza...” (Salmos 
31:3).

“Direi a Deus, a Minha Rocha...” (Salmos 42:9).
“Leva-me para a Rocha que é mais alta do que eu” (Salmos 61:2).
 “Só Ele é a Minha Rocha e a Minha salvação...” (Salmos 62:2).
 “Só Ele é a Minha Rocha e a Minha salvação...” (Salmos 62:6).
“Em Deus está a Minha salvação e a Minha glória; a Rocha da 

Minha fortaleza...” (Salmos 62:7).
“Tu és a Minha Rocha e a Minha fortaleza” (Salmos 71:3).
“E lembravam-se de que Deus era a Sua Rocha, e o Deus Altíssimo, 

o Seu Redentor” (Salmos 78:35).
“Tu és Meu Pai, Meu Deus, e a Rocha da Minha salvação”  

(Salmos 89:26).
“Para anunciarem que o Senhor é reto; Ele é a Minha Rocha...” 

(Salmos 92:15).
“Mas o Senhor foi o Meu alto retiro; e o Meu Deus, a Rocha em 

que me refugiei” (Salmos 94:22).
“Cantemos com júbilo à Rocha da Nossa salvação!”  

(Salmos 95:1).
“Bendito seja o Senhor, Minha Rocha...” (Salmos 144:1).
“Há outro Deus além de Mim? Não! Não há outra Rocha que Eu 

conheça” (Isaías 44:8).
“Não és Tu desde sempre, ó Senhor, Meu Deus, Meu Santo?... 

ó Rocha, o fundaste para castigar” (Habacuque 1:12).
Quando Paulo escreveu que “a Rocha era Cristo” (NVI), ele não 

estava tirando a palavra “Rocha” do nada. Ele sabia que Moisés, 
Davi, Isaías e Habacuque se referiam a Deus—Javé—como a 
“Rocha” deles ou de Israel. Paulo estava intimamente familiarizado 
com as Escrituras Hebraicas e suas repetidas referências a Rocha 
como um termo que se referia ao Deus de Israel. Além disso, Paulo 
nos diz claramente quem era a Rocha que interagia diretamente 
com os israelitas: “essa Rocha era Cristo” (NVI).

              PARA SABER MAIS

A maioria dos cristãos pensam que sabem quem e o que era Jesus 
Cristo. Mas será que sabem mesmo? As Escrituras revelam muitas 
verdades pouco compreendidas sobre Seu verdadeiro propósito e 
identidade. Solicite nosso guia de estudo bíblico gratuito "Jesus 
Cristo: A Verdadeira História" para entender todo o cenário dessa 
incrível história! http://portugues.ucg.org/estudos

Muitas Escrituras Se Referem a Deus Como a “Rocha” de Israel

12 — A Boa Nova 
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“Deus, o Senhor está triste com a situação do 
mundo?” “Por que há tanto mal no mundo e 
por que o Senhor não impede isso?” “Por que 
as pessoas boas e gentis sofrem e más parecem 

prosperar cada vez mais?” “Por que o Senhor permitiu que o mal 
existisse e continuasse existindo desde o começo da humanidade?” 
“Onde o Senhor está quando passamos por provações e tribulações?”

Essas perguntas e muitas outras semelhantes chegam até nós 
de pessoas afligidas e intrigadas com o fato de Deus parecer ficar 
calado diante da infindável dor humana.

Nosso Salvador Jesus Cristo também sofreu. Ele, como Deus 
em carne, sofreu espancamentos e dores horríveis antes de dar o 
último suspiro. Mas qual era o propósito disso tudo? Sabemos que 
Jesus sofreu por nós. Então, o que Seu sofrimento tem a ver com o 
nosso sofrimento?

Deus poderia ter feito um mundo sem o mal apenas removendo 
nossa capacidade de cometer maldade? Será que não teria sido 
fácil Deus nos ter feito como marionetes, assim Ele simplesmente 
puxaria as cordas e todos fariam apenas o que é certo e bom? Isso 
não seria melhor para todos nós do que o que temos hoje?

O sofrimento e o mal afetam cada um de nós com diferentes 
intensidades. Alguns de vocês podem ter passado por situações 
extremamente difíceis durante o ano passado. Será que um Deus 
amoroso usa o mal e o sofrimento para realizar um bem maior? 
E se for verdade, como é isso? Nós precisamos de uma explicação. 
Precisamos de uma explicação sensata e reconfortante.

Para obter um contexto mais completo à experiência humana, 
vamos começar com o fim da jornada do homem, o ápice do  
futuro descrito pelo apóstolo Paulo em Romanos 8:18-24 (Nova 
Versão Internacional):

 “Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser 
comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza 
criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus 
sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua 
própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, 
na esperança de que a própria natureza criada será libertada da 
escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa 
liberdade dos filhos de Deus”.

 “Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como 
em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os 
primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando 
ansiosamente nossa adoção [ou pleno status de filiação] como 
filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos 
salvos” (grifo nosso).

Várias razões são apresentadas sobre a situação de sofrimento 

na experiência humana. Seria para edificação de caráter? Seria o 
resultado de causa e efeito? Alguma punição? Algum teste? Apenas 
tempo e ocasião? Seria para aprender compaixão ou empatia? 
Seria para nos tornar mais fortes—tipo sem dor, sem ganho? Seria 
apenas a vontade aleatória de Deus por qualquer motivo ou razões 
desconhecidas—com alguns sofrendo muitíssimo e outros nem 
tanto? Ou talvez fosse para nos levar ao arrependimento?

Mas, vamos além desses motivos comuns de sofrimento e per-
guntemos: Onde está Deus diante de tanta dor e sofrimento? Esta 
é uma questão para todas as religiões e filósofos. Onde podemos 
buscar as melhores respostas para saber o motivo da existência do 
sofrimento e do mal? Quem tem a verdade? O que é a verdade?

Enquanto procuramos uma resposta abrangente para toda a 
humanidade, também queremos uma resposta pessoal para a 
nossa dor, sofrimento, injustiça, mágoa, raiva, decepções, tragédias 
e catástrofes.

De volta ao começo

Vimos o final da história, mas agora vamos voltar ao início da 
experiência humana.

As pistas e respostas sobre por que o mal e o sofrimento existem 
surgem no Jardim do Éden, logo após a criação do homem. 
Contudo, essa história começa muito antes disso. E Deus mostra 
claramente que não se afastou de nós, na verdade Ele sempre esteve 
conosco, pois ìa perder o próprio Filho nessa saga. Deus nunca ficou 
em silêncio. Ele tem falado bem alto e frequentemente conosco 
através de Sua Palavra e ainda fala hoje, mantêm-se muito, mesmo 
muito conosco.

Desde os primeiros versículos da Bíblia, que descrevem a criação 
divina, vemos que tudo que Deus criou era bom e muito bom  
(ver Gênesis 1:3-4, 10, 17-18, 31). Deus deu acesso a tudo no Jardim 
do Éden para Adão e Eva, até mesmo à árvore da vida. O homem 
foi encorajado a comer dessa árvore—o nome dela sugere que a 
vida seria perpetuada através do consumo de seu fruto.

Havia outra árvore no jardim, mas com advertências terríveis 
relacionadas a ela. Deus declarou a Adão e Eva: “Mas da árvore 
da ciência do bem e do mal, dela não comerás; porque, no dia em 
que dela comeres, certamente morrerás” (Gênesis 2:17). Esta é a 
primeira menção da morte na Bíblia.

Deus disse que se comessem daquela árvore eles já não seriam 
os mesmos. Eles passariam a ter uma perspectiva distorcida. Eles 
sofreriam e, enfim, morreriam. Na verdade, Deus quis dizer-lhes: 
Não façam isso! Escolham a vida! Mas Deus não iria forçá-los. Pois 
assim não teria sido uma escolha. Em vez disso, ele os advertiu 
sobre as consequências advindas da escolha errada.

Por que existe sofrimento? Por que Deus permite isso? O que o terrível sofrimento  
que Jesus Cristo tem a ver conosco? Será que um dia nosso sofrimento terá fim?

por Victor Kubik

Como o Sofrimento de Cristo  
Ajuda em Nosso Sofrimento?
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Mas eis que outro personagem entrou em cena—a serpente 
tentou Eva para que ela comesse do fruto proibido, e o marido a 
seguiu. Assim, o mal foi introduzido no mundo do homem.

Contudo, esse não foi o verdadeiro princípio do mal. Então, de 
onde veio o mal? Deus o criou? Não, o mal diz respeito a tudo que 
é contrário a Deus e a Seu caminho. O mal não se originou em 
Deus, mas da escolha errada de um espírito criado por Deus—um 
poderoso arcanjo.

Deus relata o que aconteceu no livro do profeta Ezequiel, 
declarando a esse espírito: “Tu és o sinete da perfeição, cheio de 
sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus...Tu eras 
querubim da guarda [um anjo que cobria o trono de Deus]...” 
(Ezequiel 28:12-14, ARA).

“Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste 
criado até que se achou iniquidade em ti...se encheu o teu interior 
de violência, e pecaste...Seu coração foi elevado por causa de sua 
beleza; corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor” 
(versículos 15-17, ARA). Portanto, disse Deus, “te lançarei, 
profanado, fora do monte de Deus” (versículo 16, ARA).

E no livro do profeta Isaías também diz: “Como caíste do céu, ó 
estrela da manhã, filha da alva! Como foste lançado por terra, tu 
que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao 
céu, e, acima das estrelas [anjos] de Deus, exaltarei o meu trono, 
e, no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do 
Norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao 
Altíssimo” (Isaías 14:12-14).

Esse ser, chamado aqui de ‘estrela da manhã’ (Lúcifer na versão 
inglesa do Rei James), era um anjo amargurado que invejava e 
desejava a posição de Deus e em sua rebelião causou o máximo de 
dano colateral que pôde. Ele se tornou Satanás, um termo hebraico 
que significa “adversário”, e foi lançado à Terra—junto com um 
terço dos anjos que haviam se juntado a sua rebelião (Lucas 10:18; 
Apocalipse 12:4). O caminho de Satanás era o caminho do mal e 
da autoexaltação, em oposição ao caminho de Deus, que é o de 
transmitir amor e altruísmo.

O mundo se desviou
E foi Satanás quem apareceu no jardim para desviar a 

humanidade. E a humanidade escolheu segui-lo e também a seus 
caminhos errados.

Deus apresentou uma escolha para Adão e Eva e explicou 
claramente o resultado de cada uma das opções. Porém, o homem 
fez a escolha errada. Eva foi enganada por Satanás (em forma de 
serpente) ao desejar e comer da árvore do conhecimento do bem 
e do mal. Adão e Eva desobedeceram e decidiram, por terem livre 
arbítrio, comer o fruto dessa árvore proibida. Como consequência 
de rejeitar o reino de Deus em suas vidas, eles foram expulsos 
do Jardim do Éden e lançados em um reino oposto, o reino de 
Satanás. Como podemos perceber, esta não era uma posição  
de “neutralidade”.

E Satanás permaneceu como “o governante deste mundo” e “deus 
deste mundo” (João 12:31; 14:30; 16:11; 2 Coríntios 4:4, NVT). Este 
é seu mundo e seu ambiente, que reflete sua violência e instabilida-
de. Em termos de sociedade humana, este não é o mundo de Deus.

Satanás, o diabo, é o autor da destruição, do engano e do genocí-
dio. Ele odeia a humanidade. Ele odeia todos nós. Ele está irritado 
porque estamos vivos! Nossas orações diárias devem incluir um 

apelo para “nos livrar do mal” (Mateus 6:13). E é nosso dever como 
cristãos resistir ao diabo e a suas atitudes que permeiam o mundo 
ao nosso redor (ver Tiago 4:7; 1 Pedro 5:9).

O apóstolo Paulo diz que Deus nos guia para fora dos caminhos 
mundanos desta maneira: “E vos vivificou, estando vós mortos em 
ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso 
deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito 
que, agora, opera nos filhos da desobediência; entre os quais todos 
nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo 
a vontade da carne e dos pensamentos” (Efésios 2:1-3).

1 João 2:15 nos diz o seguinte: “Não ameis o mundo, nem o 
que no mundo há”, referindo-se a seus desejos e caminhos egoís-
tas (versículo 16; comparar Tiago 4:4). Sem dúvida, o mundo não 
ama aqueles que seguem a Deus (João 15:18-19). Pois, na verdade,  
“o mundo todo está sob o poder do Maligno” (1 João 5:19, NVI).

Essa triste condição remonta ao pecado de Adão e Eva. Mas Deus 
não foi pego de surpresa pelo grande erro deles em seguir Satanás. 
O plano de Deus não havia sido frustrado. Na verdade, muito antes 
da criação do homem, Deus determinou o resgate dele do pecado 
e de suas consequências—“com o precioso sangue de Cristo, como 
de um cordeiro...conhecido, ainda antes da fundação do mundo”  
(1 Pedro 1:19-20). Então, isso fazia parte do plano o tempo todo.

Mas por que Deus permitiria tudo isso?

A necessidade do livre arbítrio
Uma das principais objeções à fé cristã é esta: Como poderia 

existir um Deus amoroso que permite tanta dor, sofrimento  
e maldade no mundo?

Muitas pessoas pensam que pelo fato de Deus ser todo-poderoso 
Ele poderia fazer o que quisesse. Mas a Bíblia é muito clara ao in-
formar que há algumas coisas que Deus não pode fazer e não fará.

Por exemplo, é impossível para Deus mentir ou quebrar uma pro-
messa (Tito 1:2; Hebreus 6:18; Salmos 89:34). Isso está intrínseco 
à Sua natureza. Sem dúvida, Deus é amor (1 João 4:8, 16). Essa 
qualidade de tratamento altruísta define Sua identidade. Deus não 
pode ser mau ou execrável.

Mas os seres humanos podem pensar e agir pelo bem ou pelo 
mal. Com a liberdade moral que nos foi dada, existe a possibilidade 
de haver um bem abundante, mas também a possibilidade de 
haver um mal abundante—principalmente sob a influência de um 
poderoso espírito maligno, como tem sido o caso desde o Jardim 
do Éden.

Pelo fato de ter criado os seres humanos com o poder da livre 
escolha, Deus pode discernir o que eles farão, mas, no final das 
contas, Ele não pode obrigar as pessoas fazerem o que deveriam 
fazer. Caso contrário, elas não seriam realmente livres. O mal 
entrou no mundo quando as pessoas escolheram livremente não 
fazer a coisa certa e, em vez disso, fizeram a coisa errada.

Deus queria que aqueles seres criados à Sua imagem escolhessem 
espontaneamente amá-Lo e amar aos outros. Você não pode amar 
alguém a menos que tenha a opção de não amá-lo. O amor é uma 
escolha, uma função do livre arbítrio.

O tipo de amor que as pessoas podem dar a Deus e umas às 
outras depende da capacidade delas de fazer isso voluntariamente 
do fundo de seus corações, sem serem forçadas. Por isso, se forem 
coagidas, então, não é amor.

Então, podemos ver nisso algo mais que Deus não pode fazer. Ele 
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não pode criar instantaneamente seres amorosos—seres de livre 
arbítrio e com a opção de amar, fazer o certo e permanecer desse 
jeito. O amor genuíno e o caráter justo só podem ser desenvolvidos 
ao longo do tempo—e só é possível ao se permitir a livre e  
contínua escolha.

Certamente, a necessidade também proporciona más escolhas e 
todo o mal que vemos ao nosso redor. Mas o desejo de Deus valeu a 
pena. Pois foi bom para Deus criar seres humanos com livre arbítrio, 
permitindo que outros expressassem um amor sincero não apenas 
a Deus, mas também entre si nas mais íntimas relações humanas.

O contraste com utopias de ficção científica 
A ficção científica tem histórias de sociedades utópicas futuristas 

que erradicaram o sofrimento através da tecnologia, curando doen-
ças, acabando com a guerra e a pobreza, controlando desastres e, 
às vezes, até vencendo a morte pela imortalidade artificial. Mas as 
sociedades nessas histórias são fraudes colossais—aparentemente 
felizes, mas demonstrando um profundo fracasso, tendo aparência 
de humanidade, todavia sem ter coração. Nesses casos, o fim do 
sofrimento acaba sendo o fim da humanidade. Essas sociedades 
utópicas acabam se tornando distópicas, que significa um estado 
ou sociedade imaginária onde há grande sofrimento ou injustiça.

(Não me interpretem mal—ainda haverá uma sociedade real-
mente perfeita, mas não será uma sociedade criada pelo homem. 
Em vez disso, Deus estabelecerá Seu Reino sobre todas as nações e, 
finalmente, haverá uma verdadeira paz e alegria no mundo. E isso 
será diferente de qualquer enredo de ficção científica).

Uma das mais famosas utopias de ficção científica se encontra no 
livro, Admirável Mundo Novo, escrito em 1931 por Aldous Huxley, 
classificado em quinto lugar na lista dos cem melhores romances 
do século vinte.

O cenário da história é a Londres do ano 2540. A editora a 
descreve como “um Éden aperfeiçoado e sem alma”, onde não 
há sofrimento. Na superfície, todo mundo fica feliz por meio de 
infinitas combinações de jogos irracionais e drogas maravilhosas 
e o sexo livre. As relações humanas básicas, como famílias 
e maternidade, são relíquias do passado. Todas as causas de 
sofrimento foram eliminadas.

Os personagens do livro são felizes porque não são realmente 
humanos. O único personagem genuinamente humano na história 
mantém sua humanidade apenas através do sofrimento—e como 
o sofrimento não é mais possível nesta nova sociedade em que se 
encontra, ele acaba tirando a própria vida.

O que falta nessas sociedades imaginárias não é apenas o sofri-
mento, mas a liberdade de escolher e tomar decisões que levam ao 
sofrimento—ou que levam a resultados positivos. O livre arbítrio é 
a fonte e a solução do sofrimento humano.

Deus se tornou um ser humano para sofrer, morrer e 
levar muitos à glória

Ademais, precisamos compreender que todo o sofrimento que 
Deus permitiu em Seu plano tem o intuito de gerar um bom 
resultado naqueles que enfim optarem por seguir a Ele (com  
Março - Abril parar Romanos 8:28).

E a suprema demonstração do uso que Deus faz do mal e do 
sofrimento para o bem se encontra revelada na vida, morte e 
ressurreição de Jesus Cristo.

O acontecimento mais inconcebível de toda a história ocorreu 
quando o infinito e eterno Verbo da vida deixou o reino espiritual 
para se tornar um ser humano. Ele veio ao mundo em que Adão e 
Eva foram exilados, o reino de Satanás, para cumprir Sua missão.

Lemos sobre isso no evangelho de João, diga-se de passagem, 
algumas das palavras mais eloquentes das Escrituras: “No princípio, 
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus...Todas 
as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. 
nEle, estava a vida e a vida era a luz dos homens...E o Verbo se fez 
carne e habitou entre nós, e vimos a Sua glória, como a glória do 
Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade” (João 1:1-14).

Aquele que tinha sido Deus com o Pai, o “EU SOU” que falou 
com os israelitas no Antigo Testamento (João 8:58; Êxodo 3:14), 
veio à Terra como homem para morrer (Filipenses 2:5-8).

Todavia, foi difícil para os judeus de sua época e até para seus 
próprios discípulos entender isso. Até o diabo deve ter ponderado 
por que Jesus se tornaria vulnerável em carne e entraria no mundo 
dominado por ele, um mundo de morte.

Cristo enfrentou a vergonhosíssima execução romana. Ela foi in-
ventada alguns séculos antes de Jesus nascer e era uma crucificação 
tão horrível que não era permitido executá-la nos cidadãos roma-
nos (ver “O Supremo Sacrifício”, começando na página 4).

A pior coisa que já aconteceu na história foi o sofrimento e a 
morte de Deus. Deus Pai poderia ter parado isso? Obviamente. 
Mas Ele permitiu que o diabo influenciasse Judas Iscariotes, Caifás, 
Herodes Antipas, Pôncio Pilatos e outros para provocar o pior 
evento da história do mundo. Na verdade, esse era o plano de Deus 
o tempo todo.

Jesus Cristo sofreu uma grande agonia emocional e espiritual 
ao experimentar as consequências dos pecados do mundo. Ele 
se sentiu traído, injustiçado, abandonado e sofreu um tormento 
inimaginável.

Mas essa terrível miséria que Ele sofreu foi redimida por um Deus 
sapientíssimo, amorosíssimo, onisciente e onipotente. Pois, Ele foi 
usado para demonstrar a maior bondade que se possa imaginar—a 
reconciliação e a justificação que levam à salvação da humanidade!

O sofrimento e a morte de Jesus não significou o fim de tudo. 
Ele ressuscitaria da sepultura, vencendo a morte, e voltaria ao Pai 
e depois viveria em nós para fazer de nós uma nova criação— 
e, finalmente, nos ressuscitaria à vida eterna. Jesus passou por tudo 
isso para trazer “muitos filhos à glória” (Hebreus 2:10). E é por isso 
que temos esperança!

Jesus abriu o caminho para nós. E aqui nos aproximamos da 
resposta às perguntas iniciais sobre por que devemos sofrer e 
aonde vamos encontrar a paz e o alívio.

Deus entende plenamente
Mas, novamente, queremos mais do que uma explicação 

intelectual e mecânica. Queremos consolação. E “o Deus de toda 
consolação” (2 Coríntios 1:3) nos dá isso e muito mais.

Em João 14, 15 e 16, Jesus se referiu ao Espírito Santo enviado por 
Deus com um termo que João registrou em grego como parakletos. 
A mesma palavra é usada para o próprio Jesus em 1 João 2:1. Ela 
significa advogado, alguém que pleiteia nossa causa, um consolador, 
um auxiliador, um encorajador. É a consolação que permite que 
uma pessoa passe do ponto de ruptura e não se autodestrua. Ela 
nos exorta a ações nobres e a pensamentos elevados.
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A ajuda para entender nosso sofrimento e, de fato, suportá-
lo está nesse definitivo e catastrófico evento: o sofrimento e a 
morte de Jesus Cristo. Deus atingiu nosso espaço, tempo e feridas. 
Precisávamos mais do que uma conversa animadora. O Pai enviou 
Seu companheiro de eternidade como Seu Filho unigênito. Esse 
Verbo divino entregou-se a Si mesmo. Por puro amor, Ele buscou 
um relacionamento conosco.

Deus não encobriu nossos pecados e nossos sofrimentos. Ele 
entrou no nosso sofrimento, como um cirurgião, para remover o 
pecado. E, como um lixeiro, Ele tira nosso lixo, que é o pecado. Ele 
realmente sentiu nossa dor, seja doença, abandono ou ferimento.

Na véspera de Seu sacrifício, Jesus encorajou Seus discípulos, 
dizendo: “Eu lhes disse essas coisas para que em Mim vocês tenham 
paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! 
Eu venci o mundo” (João 16:33, Nova Versão Internacional).  
Ele venceu!

Jesus reconhece que temos dores e sofrimentos por causa do 
que a humanidade fez ao abrir a porta do mal neste mundo. E isso 
se tornou uma parte inevitável da vida, mas, ainda assim Ele nos 
diz que venceu e sobrepujou o mundo. E considere que a resposta 
de Deus para o problema do sofrimento não só aconteceu na 
crucificação de Cristo, mas essa resposta ainda está acontecendo 
em nossas vidas agora mesmo.

Cristo sente empatia por nós porque sofreu e também passou 
pelo que estamos passando. Então, nós também podemos sentir 
empatia pelos outros.

Nós choramos por causa de alguma dor emocional ou física? 
Cristo era um homem de dores e familiarizado com a dor.  
E quando acontece de sermos desprezados? Cristo foi desprezado 
e rejeitado pelos homens. E se somos incompreendidos, traídos e 
feridos? Cristo passou por tudo isso.

No reino de Satanás, Cristo esteve em Ruanda, Auschwitz, Síria, 
Stalingrado, clínicas de aborto e inúmeros outros lugares de crise 
e tragédia de toda a história do homem neste planeta. Mas Ele 
transformará isso em vitória! Esse já era o plano de Deus antes da 
criação do homem.

Quando Deus se tornou humano, Ele se rebaixou à completa 
condição humana.

Será que Ele desceu às profundezas de nossos infernos? Sim.  
A escritora holandesa Corrie ten Boom lembrou as palavras de sua 
irmã Betsie nas profundezas de um campo de extermínio nazista: 
“Não há abismo tão profundo, que o amor de Deus não seja ainda 
mais profundo” (O Refúgio Secreto, 1974, p. 118).

Existe um vínculo íntimo em saber que Deus “entende totalmente” 
nossa dor. Ele esteve ali. Ele não descobriu isso apenas de forma 
lógica e intelectual. Ele participou pessoalmente da experiência 
humana e realmente sabe como nos sentimos. Ele realmente 
entende. E Ele nos mostra o caminho a seguir.

Resolvendo o problema do sofrimento
Em resumo, Jesus participou da condição humana. Ele sofreu 

conosco. Pelo que passou, Ele demonstrou a gravidade dos peca-
dos da humanidade—pois o pecado não traz apenas morte, mas 
também a miséria. Assim, Seu sofrimento e morte pagaram o pre-
ço pelo pecado. (Ver “Por Que Jesus Cristo Precisava Sofrer?” na 
página 8). E nisso Ele também demonstrou o incrível amor divino 
pelo que Deus estava disposto a passar para nos salvar—incenti-

vando-nos a confiar nEle e lançar todas nossas ansiedades nEle.
Ademais, depois de sofrer e morrer, Jesus ressuscitou. Desse 

modo, Ele abriu o caminho da vida eterna para nós, transformando a 
morte, que era vista como um fim, em um começo—transformando 
as dores da morte em dores de parto.

Ao tornar-se carne como um de nós, Jesus tornou nosso sofri-
mento parte de Sua obra de redenção e salvação. Mais uma vez, 
nossas provações e dores da morte se tornam dores de parto para a 
eternidade. Estamos sendo preparados para ter uma nova natureza.

Essa incrível morte sacrificial se encontra resumida em uma es-
critura muito famosa: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16).

Assim como Jesus, devemos manter esse futuro fixado firmemen-
te em nossas mentes para perseverarmos até ao fim (Hebreus 12:2).

A resposta cristã ao problema do mal e do sofrimento talvez tenha 
sido mais bem resumida pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:8-17:

“Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas 
não desanimados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, 
mas não destruídos; trazendo sempre por toda parte a mortificação 
do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste 
também em nossos corpos.

“Por isso, não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exte-
rior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque 
a nossa leve e momentânea [em comparação ao futuro] tribulação 
produz para nós um peso eterno de glória mui excelente”.

A Palavra de Deus nos ajuda a entender esse problema do mal e 
do sofrimento como seguidores de Cristo—pois, Deus pode fazer 
com que todas essas coisas sirvam para o bem em nossas vidas. 

Ao relembrarmos nossas próprias provações e sofrimentos, até 
mesmo as graves crises com nossas famílias, empregos e saúde, 
podemos dizer que houve lições que nos deram uma valiosa 
perspectiva sobre nós mesmos e nosso relacionamento com as 
pessoas que nos cercam. Assim nos tornamos pessoas diferentes do 
que teríamos sido se não tivéssemos passado por essas coisas. Essas 
aflições leves e momentâneas estão produzindo em nós o eterno 
peso da glória.

A história que começou no Jardim do Éden faz uma volta 
completa e retorna ao Éden e à árvore da vida com a vinda da 
Nova Jerusalém mostrada nos últimos dois capítulos da Bíblia, 
Apocalipse 21-22.

E aqui, em Apocalipse 21:3-4, finalmente vemos o fim de todo 
sofrimento, como anuncia uma grande voz do céu: “E ouvi uma 
grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os 
homens, pois com eles habitará, e eles serão o Seu povo, e o mesmo 
Deus estará com eles e será o Seu Deus. E Deus limpará de seus olhos 
toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, 
nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas”. BN

              PARA SABER MAIS

O sofrimento é um tema importante e a Bíblia tem muito que dizer 
sobre isso. Este artigo abordou apenas superficialmente o assunto. 
Para entender melhor, você precisa ler nosso guia de estudo bíblico 
gratuito "Por que Deus Permite o Sofrimento?". Baixe ou peça seu 
exemplar gratuito hoje mesmo!

http://portugues.ucg.org/estudos
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O quanto você pensa em si mesmo? Você está sempre em 
sua mente? Você já se sentiu um pouco “inchado”? Ou 
você pensa mais nas necessidades das outras pessoas?

Sem dúvida, nós estamos falando de orgulho e 
egocentrismo. Mas, aprofundando-se mais no assunto, vamos falar 
sobre algo que pode parecer que não está relacionado com isso: 
o fermento! O fermento é usado na Bíblia como uma analogia 
espiritual—particularmente durante os sete dias da Festa dos Pães 
Asmos (também chamada de Dias dos Pães Asmos) que ocorre 
após a Páscoa no início da primavera no hemisfério norte. Esses 
dias bíblicos, observados pelos apóstolos e pela Igreja primitiva, 
continuam sendo observados pela Igreja de Deus hoje em dia.

Comumente associado à fabricação de pão, o fermento consiste 
em microrganismos unicelulares classificados como pertencentes 
o reino dos fungos. Atualmente, cerca de mil e quinhentas espécies 
estão identificadas.

Através da fermentação, essa espécie de levedura, saccharomyces 
cerevisiae, converte carboidratos em dióxido de carbono e álcoois. 
O calor do cozimento faz com que as bolhas resultantes do dióxido 
de carbono se expandam na massa do pão e evapore o álcool. 
Assim, no cozimento do pão, o fermento age como um agente 
fermentador ou levedante.

Provavelmente, os micróbios de levedura foram um dos primeiros 
organismos domesticados. Os arqueólogos escavaram as ruínas 
egípcias e encontraram pedras de moer e câmaras para fazer pão 
levedado, e também ilustrações de padarias e cervejarias de quatro 
mil anos de idade.

Recentemente, as leveduras foram usadas recentemente para 
gerar eletricidade em células de combustível microbianas e para 
produzir etanol para a indústria de biocombustíveis.

Mas outras espécies de leveduras, como a candida albicans,  
são patógenos fúngicos oportunistas e podem causar infecções  
nas pessoas.

Então, o que precisamos entender sobre o simbolismo do 
fermento na Bíblia e como isso se relaciona com o orgulho? E que 
lições podemos aprender da Festa dos Pães Asmos?

“Um pouco de fermento leveda toda a massa”
Durante a Festa dos Pães Asmos, como disposto em Êxodo 12 

e Levítico 23, o fermento deve ser removido e evitado por uma 
semana, pois, nessa ocasião, ele é usado para descrever o pecado e 
seus efeitos. (O simbolismo também existia o ano todo nas ofertas 
de grãos em Israel—ver Levítico 2:11).

Assim como o fermento, o orgulho nos incha. Falamos sobre 
pessoas como se fossem importantíssimas, pensando que são coisas 
extraordinárias. A vaidade e a arrogância são realmente perigosas 
para a nossa saúde espiritual. Elas podem nos levar a nos separar 
de Deus, ao padecermos pela decadência e adoecimento espiritual!

Porém, o estágio de inchação do fermento não acontece de 
imediato. Pois, leva tempo para que os pequenos microrganismos 
de leveduras se multipliquem e se espalhem—para que o dióxido de 
carbono entre em ebulição. E então, quando ocorre a fermentação, o 
processo estará bem avançado—como uma infecção generalizada.

Pondere que, embora essa espécie de levedura, saccharomyces 
cerevisiae, seja útil e apropriada para esse tipo de cozimento,  
ela age espalhando-se através da massa, como leveduras nocivas, 
como a candidíase, em um corpo infectado. Sob essa ótica, podemos 
pensar no fermento considerando o pecado como algo análogo às 
células de uma doença que deve ser erradicada ou destruída. O ato 
de eliminar rapidamente essa infecção evitará mais danos. Porém, 
se não for tratado logo, ele vai crescer descontroladamente e pode 
levar a uma doença espiritual.

Observe o que o apóstolo Paulo escreveu durante a Festa dos 
Pães Asmos para os cristãos de Corinto, que estavam tolerando um 
terrível pecado no meio deles:

“Estais inchados...Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um 
pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do 
fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais 
sem fermento [indicando que estavam observando literalmente a 
Festa dos Pães Asmos]. 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” (1 Coríntios 5:2, 6-8, grifo nosso).

Os coríntios haviam sido expostos à infecção, à propagação 
do pecado e não estavam lidando com isso adequadamente.  
Na verdade, eles estavam se orgulhando desse tipo errado de 
tolerância, pois um pecado gera novos pecados.

Então, Paulo os advertiu a se comportarem espiritualmente, de 
acordo com o espírito da festa que eles estavam observando. Ele 
disse que os cristãos devem estar sem fermento, e não abraçar o 
pecado e ser cheios de orgulho.

Uma guerra química e biológica
Novamente, a fermentação é algo benéfico, e o pão fermentado 

é uma bênção de Deus. Jesus até usou o fermento para retratar a 
expansão do justo reino de Deus (Lucas 13:20-21).

Porém, durante uma semana de cada ano, na Festa dos Pães 
Asmos devemos nos concentrar nessa analogia do fermento como 
sendo uma arma de Satanás. O fermento que devemos evitar ocorre 
em dois tipos—biológico (levedura) e químico (fermento em pó 
e bicarbonato de sódio). As armas químicas e biológicas estão 
entre as mais temidas atualmente nas guerras. E, portanto, assim 
também deve ser suas equivalentes espirituais para os cristãos— 
para nós.

Alguns dos gases usados em uma guerra química podem 
incapacitar a pessoa de ter plena concentração. Paralelamente, 

A Festa dos Pães Asmos não significa apenas evitar o pão fermentado. Ela nos ensina  
sobre como ter a natureza de Deus e resistir ao egocentrismo e à propagação do pecado.

por Peter Eddington

O Fermento, o Pão Asmo e o Orgulho



18 — A Boa Nova 

A Bíblia  
e Você

quanto ao pecado podemos aceitá-lo, dizendo: “Isso não vai me 
ferir”? Entretanto, fugir de sua causa é a única proteção verdadeira.

A guerra química envolve o uso de propriedades tóxicas de 
substâncias químicas como armas. Juntamente com as bombas 
nucleares, os agentes químicos e biológicos na guerra são 
considerados armas de destruição em massa. E assim, por analogia, 
Satanás, o diabo, tem enormes estoques de armas de destruição em 
massa, incluindo agentes de fermentação biológicos e químicos 
prontos para serem lançados sobre nós!

Contudo, Deus nos dá o poder, por meio de Seu Espírito Santo, 
de atacar a causa da infecção: o pecado, o fermento e o orgulho.

Aqui está como o apóstolo Paulo descreveu isso, mais uma vez 
à congregação de Corinto: “Porque as armas da nossa milícia não 
são carnais, mas, sim, poderosas em Deus, para destruição das 
fortalezas; destruindo os conselhos e toda altivez [orgulho] que 
se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo 
entendimento à obediência de Cristo” (2 Coríntios 10:4-5).

O fermento velho (nosso orgulho e egoísmo) deve ser 
substituído—dar lugar—pelo Espírito Santo. Você não pode se 
livrar do ar envenenado nos pulmões sem substituí-lo por ar limpo. 
Mesmo assim, para se livrar da toxina espiritual do pecado, você 
precisa aspirar ao Espírito Santo de Deus. Se uma nova pessoa 
não for formada quando o “velho homem”, o antigo eu de alguém,  
é, figurativamente, enterrado no batismo (ver Romanos 6:1-4; 
Efésios 4:22-24), esse antigo ego poderá voltar à tona de novo.

O pecado é uma infecção perigosa que dever ser evitada a todo 
custo. Ao deixar de lado o pão fermentado—os pães, as bolachas, 
os biscoitos, etc.—durante a Festa dos Pães Asmos deste ano,  
o povo de Deus precisa ter em mente que isso se trata da elimi-
nação de uma infecção do pecado—nesta analogia, as armas quí-
micas e biológicas de Satanás. E ao comer esse pão sem fermento, 
podemos nos lembrar de que não estamos apenas nos afastando do 
pecado, mas que Deus também está implantando Sua natureza em 
nós quando nos submetemos a Ele e aceitamos Sua ajuda.

“A soberba precede a ruína”
Devemos lutar continuamente contra o envolvente pecado do 

orgulho. Aqui estamos falando no sentido de que o orgulho é um 
sentimento interior tolo e irracional acerca do valor próprio, do 
status ou das realizações pessoais—uma fraqueza também conhe-
cida como vaidade ou vanglória.

Lembre-se do que Paulo disse acerca dos coríntios, que eles es-
tavam “inchados” e incontritos quanto a sua errônea tolerância ao 
mal (1 Coríntios 5:2). O termo “inchado” é uma descrição vívida 
de pessoas orgulhosas e vaidosas—que querem parecer maiores, 
melhores ou mais importantes do que são ou que, como dizemos 
hoje em dia, estão cheias de si mesmas.

E foi isso que desencaminhou o próprio Satanás, Deus lhe disse 
em Ezequiel 28:17: “Elevou-se [ou se orgulhou] o teu coração por 
causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa 
do teu resplendor”. Como o famoso escritor C.S. Lewis observou 
corretamente no oitavo capítulo, “O Grande Pecado”, de seu livro 
Cristianismo Puro e Simples: “E por causa do orgulho que o diabo se 
tornou o que é. O orgulho leva a todos os outros vícios; é o estado 
mental mais oposto a Deus que existe”.

Existem muitos outros exemplos bíblicos sobre o orgulho e suas 
consequências. Um dos mais notáveis do Antigo Testamento é o 

de Uzias, em 2 Crônicas 26. Vale a pena abrir sua Bíblia para ler 
essa história. Ela é uma história de advertência contra arrogância 
e orgulho.

Quando se tornou rei de Judá, aos dezesseis anos, Uzias dedicou 
seu coração a buscar a Deus e se colocou sob a orientação espiritual 
de um conselheiro piedoso chamado Zacarias. E ele foi abençoado 
enquanto seguia a Deus. Como resultado disso, ele e seu reino 
conquistaram grandes riquezas e se tornaram poderosos, político e 
militarmente (2 Crônicas 26:1-15).

Porém, as coisas mudaram. O que aconteceu? No relato há 
indícios de que, em algum momento, ele parou de buscar a Deus 
e a orientação espiritual de Zacarias. Isso sugere uma fé cada vez 
menor em Deus e uma crescente confiança em si mesmo e em sua 
própria força e sabedoria (2 Crônicas 26:16-22).

Certamente, o orgulho aumenta facilmente à medida que nos 
tornamos mais fortes, mais bem-sucedidos, mais prósperos e mais 
reconhecidos por nossos empreendimentos. Na verdade, qualquer 
coisa, real ou imaginária, que nos eleve acima dos outros pode 
servir de plataforma para o orgulho. Ironicamente, isso é verdade 
mesmo quando essas coisas aconteçam como resultado das bênçãos 
de Deus.

A mesma coisa aconteceu com Uzias. Em vez de se humilhar 
e agradecer a Deus, ele começou a pensar mais em si mesmo do 
que deveria e desenvolveu um exagerado senso de sua própria 
importância e privilégios.

E, por fim, Uzias passou terrivelmente dos limites ao entrar no 
templo de Deus para realizar uma cerimônia que somente cabia 
aos sacerdotes. Então, Deus o tornou leproso e ele foi banido da 
sociedade—tudo por causa de seu orgulho. Lembre-se de que  
“o orgulho vem antes da destruição; o espírito altivo, antes da 
queda” (Provérbios 16:18, ARA). E: “Quando vem o orgulho, chega 
a desgraça; mas a sabedoria está com os humildes” (Provérbios 
11:2, NVI).

O egocentrismo e a corrupção
O orgulho transforma tudo em um meio para atingir um fim 

e para obter respeito e aprovação. Queremos que as pessoas nos 
respeitem. Estamos sempre adquirindo coisas e nos comparando. 
Estamos sempre perguntando: Será que estou recebendo os 
agradecimentos que mereço? Será que estou sendo muito estimado 
aqui? Será que estou recebendo a devida atenção? O orgulho se 
concentra em si mesmo.

Tudo isso vem em variantes evidentes e sutis. Por um lado, a 
forma de superioridade do orgulho, que é facilmente reconhecida 
como arrogância pela maioria das pessoas, porque as pessoas com 
um ar de superioridade estão constantemente se comparando. Elas 
estão sempre pensando: Como eu estou? Estou sendo respeitado?

Mas outra forma de orgulho diz respeito ao sentimento de in-
ferioridade. E é nesse ponto que você se deprime e começa a não 
gostar de si mesmo. Você começa a não gostar de sua aparência. 
Você se torna muito inseguro e sempre fica se depreciando.

Sem dúvida, isso não significa uma verdadeira humildade e 
apreço altruístico quanto às demais pessoas. Pois, você pode 
estar tão concentrado em si mesmo que talvez esteja buscando 
reconhecimento. Tudo continua girando em torno de si mesmo. 
Você continua fazendo as mesmas comparações semelhantes a uma 
atitude de superioridade. E, na verdade, você está se colocando 
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no lugar de Deus como alguém que determina seu próprio valor.  
Tudo isso significa arrogância—orgulho.

Porém, não devemos alimentar esse tipo de pensamentos. Pois, 
eles irão aumentar e permear toda a mente da pessoa—e também 
podem se espalhar para outras pessoas. (Para fazer um autoexame, 
consulte o requadro “Faça o Teste do Orgulho” na coluna ao lado).

Voltando ao conceito do cozimento de pão, pense novamente em 
como uma massa infla quando se acrescenta uma pequena quanti-
dade de fermento. Em pouco tempo, a levedura se espalha por toda 
parte, fermentando e deixando centenas de pequenas bolhas de 
dióxido de carbono na massa, fazendo com que ela fique “inchada”.

Semelhantemente, o orgulho, a vaidade e outros males crescem 
e se espalham quando até mesmo uma pequena quantidade disso 
estiver presente. O orgulho é uma atitude maligna que muitas vezes 
leva a outros pecados mais peculiares. Uma pessoa orgulhosa está 
cheia de bolhas espirituais—muita coisa superficialmente visível, 
mas com nada dentro de si, além de gás!

Esse é um excelente jogo de palavras que poderia ser rapidamente 
compreensível para a maioria das pessoas desse último século. 
Hoje em dia, a maioria das pessoas busca o pão na padaria e não 
tem quase nenhuma experiência com o processo de fermentação. 
Provavelmente é por isso que as traduções modernas costumam 
traduzir o termo “inchados” de 1 Coríntios 5:2 simplesmente 
como “orgulhosos”. Embora esta seja uma razoável tradução dessa 
expressão grega básica acerca da atitude das pessoas, ela não capta 
toda a essência fundamental do termo “inchados”.

Hoje em dia é mais difícil para as pessoas entenderem o contraste 
que Paulo está mostrando entre os pães sem fermento da sinceri-
dade e da verdade (versículo 8) e as pessoas que estão ‘inchadas’ 
como um pedaço de pão fermentado.

Além disso, infelizmente, hoje em dia muitas pessoas rejeitam, 
ou nem conhecem, a observância anual da Festa dos Pães Asmos. 
No entanto, aqui Paulo estava ensinando aos gentios [não judeus] 
convertidos de Corinto a celebrar a festa com a mentalidade correta. 
E isso continua sendo relevante para todos aqueles que seguem o 
caminho de Deus!

Deixar o Egito e acabar com o orgulho
Deus expôs essa temporada de festas aos israelitas quando os 

levou para fora do Egito (Êxodo 12:14-20). Aqui está outra analogia 
interessante, o Egito é usado para representar o pecado, assim 
como o fermento. Como os antigos israelitas, nós devemos sair do 
Egito deste mundo e de seus caminhos e ideologias pecaminosas.

Em Mateus 16:5-12, Jesus falou sobre o “fermento” dos fariseus 
e saduceus, as principais seitas religiosas judaicas da época, 
referindo-se à sua falsa doutrina e seus efeitos corruptos. Os 
ensinamentos deles levaram-nos a ficar ‘inchados’ com arrogância, 
com vaidade e desviaram-se da verdadeira intenção das Escrituras.

Durante os sete dias dessa festa da primavera, devemos comer 
pães ázimos (asmos), simbolizando um claro rompimento com este 
mundo. Um pedaço de pão achatado—não inchado com fermento 
ou qualquer outro agente de fermentação que o faça crescer— 
é o tipo de pão que Deus usa para nos ensinar a remover o pecado 
de nossa vida enquanto seguimos Seus caminhos. Ele quer que nos 
achatemos em relação a Ele e aprendamos a ser humildes e a servir. 
A participação nos pães asmos representa nossa aceitação de Jesus 
Cristo e permissão para que Ele viva em nós.

Portanto, procure achatar seu orgulho diante de Deus e dos 
outros. Pergunte a si mesmo: Será que desprezo as pessoas que 
são menos instruídas, menos abastadas, menos refinadas ou 
menos bem-sucedidas do que eu? Eu me considero mais espiritual 
do que outras pessoas na minha igreja ou no meu trabalho?  
Eu vivo buscando a aprovação das outras pessoas? Sou culpado de 
tentar passar uma melhor impressão de mim mesmo além do que 
é verdade? Será que me preocupo excessivamente com o que os 
outros pensam de mim ou com minha reputação?

Talvez você esteja pensando: Eu não sou orgulhoso. Eu não tenho 
nada do que me orgulhar! Não tenho talentos especiais. Eu não sou 
bonito. E nem tenho nenhuma façanha de que me orgulhar. Porém, 
como já mencionado, isso também pode se apresentar como uma 
forma sutil de orgulho.

Será que agora você estaria pensando quantas dessas perguntas 
se aplicam a outra pessoa que você conhece—sentindo-se muito 
bem pelo fato de a maioria dessas coisas realmente não se aplicar a 
você? Cuidado! Isso pode ser uma evidência de orgulho!

A parábola do fariseu e do coletor de impostos
Em Lucas 18:9-14, lemos a parábola do fariseu e do coletor de 

Faça o Teste do Orgulho

Você já fez algum teste para avaliar o nível de seu orgulho? 
Você pode encontrar vários desses testes na internet. Um 

deles encontra-se no site faithnet.com e intitula-se “Eu Sou 
Orgulhoso?”. A seguir, as doze perguntas desse teste. (Nele, há 
três respostas de múltipla escolha para cada pergunta).

1. Quando conversa com outras pessoas com que frequência 
você fala sobre si mesmo?

2. Por que você faz boas ações?

3. Com que frequência você pensa em si mesmo?

4. Você faz seu trabalho pensando em melhorar a sua situação 
ou para ajudar os outros?

5. Quando você vai a uma loja, a primeira coisa que procura é...

6. Com que frequência você se encontra falando das falhas 
dos outros?

7. Quando coisas ruins acontecem, sua primeira reação é...

8. Quando alguém o critica, sua primeira reação é...

9. Com que frequência você posta sobre o que está fazendo 
nas mídias sociais?

10. Com que frequência você está errado?

11. Você guarda rancor?

12. Como você reage quando alguém discorda de você?

Então, eu fiz esse teste e recebi meus resultados. Talvez 
você também deva fazer essas mesmas perguntas si mesmo. 
O orgulho—estar cheio de si mesmo e “inchado” de  
auto-arrogância como um pedaço de pão cheio de fermento—
pode nos arruinar.

►(continua na página 28)
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O Domingo de Páscoa é um dos feriados religiosos mais 
populares do mundo, que é comemorado todos os anos 
por milhões de pessoas. Para muitos, essa celebração 
é para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. No 

entanto, alguns cristãos creem que há algo errado nisso e se recusam 
a participar dessa tradição.

Mas o que há de errado com o Domingo de Páscoa? Como 
pode um cristão não querer celebrar a ressurreição de Cristo? 
Vamos analisar alguns problemas com essa tradição do Domingo  
de Páscoa.

As origens do Domingo de Páscoa antecedem o cristianismo

Para começar, o Domingo de Páscoa não se originou no 
cristianismo bíblico, mas nas antigas práticas religiosas pagãs que 
existiam muito antes dele. Os costumes que envolviam coelhos, 
ovos coloridos, pão de páscoa e cultos de nascer do sol provêm 
dos antigos rituais de fertilidade da primavera em homenagem aos 
deuses e deusas da antiguidade.

O nome Domingo de Páscoa (Easter, em inglês), que está 
associado ao amanhecer no oriente, refere-se a uma antiga deusa 
da aurora—Eostre. Esse nome, aparentemente, deriva de Ishtar 
da Babilônia, conhecido como Astarte e Astarote, a rainha do 
céu, cuja adoração é condenada diretamente na Bíblia (consultar  
“A Ligação Com a Ressurreição” na página 23).

Na verdade, a adoração de qualquer deus falso é condenada 
na Bíblia—assim como o uso de práticas derivadas de religiões 
pagãs para adorar o Deus verdadeiro. E Deus não aceita esse tipo 
de adoração, mesmo que seja para honrá-Lo. Observe sua clara 
instrução em Deuteronômio 12:29-32:

“Quando o Senhor, Teu Deus, desarraigar de diante de ti as 
nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua 
terra, guarda-te que te não enlaces após elas, depois que forem 
destruídas diante de ti; e que 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 e que ele aborrece 
fizeram eles a seus deuses...Tudo o que Eu te ordeno observarás; 
nada lhe acrescentarás nem diminuirás” (grifo nosso).

Uma data totalmente incorreta

Bem, alguém pode argumentar, por que não aproveitar esses dias 
pagãos e usá-los apenas para celebrar a ressurreição de Cristo? 
Entretanto, precisamos entender que até a época de observância 

deles vem da religião falsa. Ela não é bíblica.
Nas línguas românicas—aquelas que derivam do latim como 

português, italiano e espanhol—esse feriado não é chamado pelo 
nome pagão Easter (Domingo de Páscoa), mas pelo nome de uma 
festa bíblica, Páscoa. Contudo, esse feriado não é a verdadeira 
Páscoa bíblica. O dia em que os israelitas ofereceram cordeiros 
desde o êxodo do Egito prefigurava a oferta de Jesus Cristo como 
“o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo” (João 1:29).  
E foi exatamente nesse dia da Páscoa que Jesus foi crucificado.

Um exame mais apurado dos relatos dos Evangelhos mostra que 
naquele tempo o povo judeu chamava a Páscoa e a festa seguinte, a 
Festa dos Pães Asmos, que tem duração de sete dias, (Levítico 23: 
4-8) apenas de “Páscoa”—referindo-se a todo o período dessa festa 
da primavera.

E como Jesus ficou na sepultura por três dias e três noites 
(Mateus 12:40), Ele ressuscitou durante a Festa dos Pães Asmos 
ou na “Semana da Páscoa”. E isso possibilitou que uma festa de 
ressurreição, que inventaram posteriormente, durante essa semana 
fosse chamada de “Páscoa”. Mas ela não era realmente a Páscoa da 
Bíblia. Na verdade, a palavra Páscoa nas línguas latinas, às vezes, 
é descrita como “Páscoa da Ressurreição” para distingui-la do 
verdadeiro dia da Páscoa em que Cristo morreu.

Portanto, novamente, isso é um completo equívoco—
especialmente porque a data do feriado do Domingo de Páscoa 
não vem das datas bíblicas da verdadeira Páscoa e da Festa dos 
Pães Asmos do calendário hebraico. Em vez disso, o Domingo 
de Páscoa foi planejado para cair no primeiro domingo após a 
primeira lua cheia durante ou depois do equinócio da primavera 
(há certa divergência nessa interpretação entre a cristandade 
oriental e ocidental). Às vezes, isso coincide com as datas bíblicas 
da verdadeira Páscoa e Festa dos Pães Asmos. Porém, elas não têm 
nada a ver uma com a outra—nem pelo tema nem pelo verdadeiro 
dia de celebração.

Outro problema com o tempo aqui é que Jesus não ressuscitou no 
domingo—uma suposta base para o culto dominical e a observância 
anual do Domingo de Páscoa. O período tempo da Sexta-feira 
Santa ao Domingo de Páscoa está incorreto. Por meio da Bíblia,  
é possível provar conclusivamente que Jesus morreu e foi sepultado 
em uma quarta-feira e deixou Seu túmulo três dias e três noites 
depois (ver Mateus 12:40 e consultar “Três Dias e Três Noites” em 
nosso site https://portugues.ucg.org/).

Na verdade, a ressurreição de Jesus foi num Sábado semanal. 
Portanto, se fôssemos celebrar o dia em que Jesus ressuscitou 

Como alguém pode dizer que é cristão e não celebra a ressurreição de Jesus? Essa é uma 
pergunta comum para os seguidores de Jesus Cristo que não observam o Domingo de 

Páscoa—e que certamente merece uma resposta. 

 por Tom Robinson

Domingo de Páscoa: Por Que Não 
Devemos Celebrar a Ressurreição de Jesus?
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da morte, esse dia seria o Sábado do sétimo dia (observado 
a cada semana do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de 
Sábado). Evidentemente, deveríamos fazer dessa maneira, pois 
a observância do Sábado está ordenada nos Dez Mandamentos, 
independentemente do dia em que Jesus ressuscitou. (O culto 
semanal de domingo também se originou na religião pagã—“o dia 
do sol”, que era um dia usado para honrar o deus do sol nos tempos 
antigos).

Ele ressuscitou na Festa das Primícias?

Alguns acreditam que o domingo, durante a Festa dos Pães As-
mos, é o dia apropriado para celebrar a ressurreição de Jesus, e o 
chamam de Festa das Primícias. Mas isso é verdade?

É verdade que o domingo durante a Festa dos Pães Asmos mar-
cava uma ocasião especial. Nesse dia, Deus ordenou aos israelitas 
que trouxessem uma oferta dos primeiros frutos de um molho de 
cevada diante dEle para Sua aceitação (ver Levítico 23:4-14).

O próprio Jesus é as primícias da colheita espiritual de Deus 
na humanidade (ver 1 Coríntios 15:20-23). E, evidentemente,  
Ele subiu brevemente ao céu no dia seguinte à Sua ressurreição—
quando disse a Maria Madalena para não O deter porque ainda não 
havia subido ao Pai, mas depois disso Ele permitiu que as pessoas 
O tocassem e O adorassem (comparar João 20:16-17; Mateus 28:9-
10; Lucas 24:39). Portanto, Jesus deve ter ascendido nesse meio 
tempo—no dia em que essa oferta movida era apresentada. Assim, 
Jesus teria cumprido o que foi retratado por essa oferta.

É preciso esclarecer que essa ocasião não era a Festa das Primícias 
distinta. Na verdade, era uma oferta das primícias da colheita da 
cevada durante a Festa dos Pães Asmos. O nome Festa das Primícias 
se aplica mais precisamente a Pentecostes ou à Festa das Semanas, 
cinquenta dias depois, com seus pães fermentados de trigo que 
representam o povo de Deus desta era como primícias espirituais, 
sendo o próprio Jesus o primeiro dessas primícias (ver Êxodo 23:16; 
34:22; Números 28:26; Tiago 1:18).

Em relação a essa oferta movida, precisamos entender que ela 
não comemorava especificamente a ressurreição de Jesus. Observe 
que esse molho não era movido diante de Deus no fim do sábado, 
quando Jesus ressuscitou, mas na manhã seguinte—depois de 
Ele ter sido ressuscitado. Novamente, esse molho demonstrava 
a aceitação de Jesus por Seu Pai Celestial como o primeiro fruto 
dessas primícias—antecipando-se a todos os cristãos que, mais 
tarde, seriam aceitos por Deus através dEle. Considere também 
que, embora essa oferta movida tenha sido listada entre as épocas 
designadas pelo Senhor em Levítico 23, não há nenhuma ordem 
para uma assembleia de adoração nessa ocasião, como acontece 
com os diversos dias santos listados aqui.

O fato é que a Bíblia não contém nenhuma orientação para celebrar 

a ressurreição de Jesus. Não há nenhuma comemoração acerca da 
hora ou data da ressurreição (embora, como observado acima, de-
vamos observar o sétimo dia da semana, o Sábado semanal).

Alguns podem argumentar que, embora Deus não tenha 
ordenado a observância do dia da ressurreição, não tem nada de 
errado em celebrá-lo? Mas esta seria uma melhor pergunta: Por 
que faríamos isso e não observaríamos as épocas que Deus ordenou 
especificamente em Sua palavra?

O simbolismo das festas primaveris ordenadas por Deus

Deus ordenou duas festas anuais vinculadas ao início da primavera 
(no hemisfério norte) que, como cristãos, definitivamente devemos 
observar, assim como fizeram Jesus e os apóstolos. Estas são a 
Páscoa e a Festa dos Pães Asmos (solicite ou baixe nosso guia de 
estudo bíblico gratuito: As Festas Santas de Deus: O Plano de Deus 
Para a Humanidade em https://portugues.ucg.org/).

Jesus morreu no dia da Páscoa. Por séculos, este dia prenunciou 
Sua morte por nossos pecados como o Cordeiro de Deus sacrificado, 
e Jesus ordena que Seus seguidores observem a Páscoa como 
lembrança ou memorial de Seu sacrifício por nós (Mateus 26:26-28; 
Lucas 22:19- 20; 1 Coríntios 11:23-26).

Três dias depois, Jesus ressuscitou durante a Festa dos Pães Asmos. 
Isso significa que essa festa de sete dias é uma semana de celebração 
da ressurreição—uma espécie de um prolongado Domingo de 
Páscoa cristão? Absolutamente não. Porque a Festa dos Pães Asmos 
é muito mais do que isso. A ressurreição de Jesus é um tema vital no 
significado dessa festa—mas como parte de um quadro muito maior. 
(Consultar “O Fermento, o Pão Asmo e o Orgulho”, começando na 
página 17).

Reflita profunda e realisticamente no que aconteceu. Jesus morreu 
e foi sepultado nos primeiros três dias dessa festa, ressuscitou no 
meio dela e foi aceito como primícias da colheita espiritual de Deus, 
e, desde então, continuou vivendo para ensinar a Seus discípulos. 
Tudo isso faz parte do significado da Festa dos Pães Asmos.

Assim como a Páscoa, a Festa dos Pães Asmos foi revelada aos 
israelitas na época do êxodo (Êxodo 12-13). Ao longo desses dias, 
os israelitas saíram da escravidão do Egito. E a remoção e precaução 
quanto ao fermento (um agente levedante que faz com que a massa 
de pão inche no cozimento) simboliza nossa saída do pecado  
(ver 1 Coríntios 5:6-8).

Ao mesmo tempo, o ato de comer pão sem fermento simboliza, 
conforme ordenado durante essa época, a participação no 
verdadeiro “Pão da Vida”, Jesus Cristo (João 6:32-35, 48-51, 53-58). 
Apenas por meio de Jesus Cristo vivendo em nós é que podemos 
desenvolver um caráter divino e viver uma vida de retidão.

Portanto, de forma figurativa, devemos ser crucificados e morrer 
com Cristo—nosso eu, antigo e pecaminoso, deve morrer e ser 
sepultado com Ele, para que possamos, também figurativamente, 
ser ressuscitados com Ele e andar em novidade de vida, conforme 
ilustrado no batismo (ler Gálatas 2:20, Romanos 6, Colossenses 3:1-
10 e Filipenses 3:10-11).

A Festa dos Pães Asmos representa a nossa saída do pecado. Mas 
devemos entender que essa saída do pecado depende do fiel com-
promisso da pessoa que, figurativamente, está sendo condenada à 
morte e sendo sepultada com Cristo e realmente sendo ressuscitada 
com Ele para uma nova maneira de viver—seguindo Seu caminho.

Assim como o verdadeiro Pão da Vida, representado pelos pães 
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asmos, os cristãos devem participar da Festa dos Pães Asmos e dei-
xar Jesus Cristo viver Sua vida ressurreta dentro deles através do 
Espírito Santo. Isso nos possibilita viver toda uma vida de santifica-
ção e transformação até o ponto culminante de nossa ressurreição 
literal no retorno de Cristo. Então, esses dias simbolizam a nossa 
saída do pecado para enfim alcançar uma nova vida e ser aceitos por 
Deus, algo que só se tornou possível pelo fato de Jesus realmente ter 
sido sepultado, ressuscitado e aceito por Deus durante esses dias. E, 
obviamente, isso não foi uma coincidência!

Precisamos entender que a ressurreição de Jesus é fundamental 
para o processo de saída do pecado. Como Paulo escreveu: “E, se 
Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vos-
sos pecados” (1 Coríntios 15:17). E é aqui que está a falha do enfo-
que da ressurreição do Domingo de Páscoa.

Essa celebração contempla apenas para um herói que venceu 
a morte. Sem dúvida, no caso de Jesus Cristo, isso é realmente 
incrível e maravilhoso. Mas ainda falta o contexto de Sua morte 
e ressurreição, a base de nosso perdão de toda uma vida de 
pecados, que nos proporciona uma vida renovada com Jesus Cristo  
vivendo novamente dentro de nós, o que finalmente leva à nossa 
futura ressurreição.

Ao guardar a Festa dos Pães Asmos, comemoramos o fato de 
Jesus ter ressuscitado para viver em nós e nos dar a capacidade 
de vencer—ainda que não como uma celebração específica da 
ressurreição do Domingo de Páscoa, como muitos pensam, pois 
isso denotaria incompreensão do quadro geral do grande plano de 
salvação de Deus. Isso desviaria o foco, equilibrado e adequado, 

da necessidade de nosso antigo eu permanecer sepultado e 
agora viver uma nova vida por meio de Cristo, aguardando 
ansiosamente nossa futura transformação quando Ele voltar  
(1 Coríntios 15:50-54).

E aqueles que conhecem esses equívocos do Domingo de Páscoa 
não podem deixar essa corrupção pagã desviá-los da perspectiva 
correta da ressurreição de Jesus—e o reconhecimento de Seu papel 
no significado da Festa bíblica dos Pães Asmos como o Pão da 
Vida, que também pode nos dar a vida eterna através da ressureição 
dentre os mortos (João 6:50-58).

E por último, em resposta à questão inicial, poderíamos perguntar: 
Como alguém pode ser cristão e não observar os dias que Deus nos 
ordenou—os dias que retratam Seu grande plano de salvação da 
humanidade através de Jesus Cristo? Antes de saber acerca deles, 
podíamos alegar ignorância, mas agora que já aprendemos sobre 
eles, não há mais desculpas. Por isso, nós o incentivamos a conhecer 
mais sobre eles—e a honrar a Deus Pai e a Jesus Cristo, conforme 
Suas instruções! BN
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A Ligação Com a Ressurreição
Como é que o culto de antigos deuses e deusas chegou a ser asso-

ciado com a morte e ressurreição de Jesus Cristo? Embora os deta-
lhes se percam no tempo, um olhar mais atento para a antiga mitolo-
gia que cerca tal culto nos ajudará a entender como as práticas pagãs 
sobreviveram nos costumes populares do Domingo de Páscoa.

Os dois primeiros deuses que se tem registro são o deus da fertilidade 
babilônica Tamuz e a deusa Ishtar. Acreditava-se que todos os anos 
Tamuz “morria, afastando-se da alegria da terra para o sombrio mundo 
subterrâneo” (O Ramo de Ouro, 1993, James Frazer, p. 326).

Esse ciclo sazonal veio a ser ligado à suposta morte e ressurreição 
anual de Tamuz. “Sob os nomes de Osíris, Tamuz, Adônis e Átis, os povos 
do Egito e da Ásia ocidental representavam o declínio e o renascimento 
anuais da vida...que era personificado como um deus que anualmente 
morria e ressuscitava dentre os mortos. Em seus nomes e detalhes 
os ritos variavam de lugar para outro: mas essencialmente, eram os 
mesmos” (p.325).

À medida que o culto a Tamuz e Ishtar se espalhava pela região 
do Mediterrâneo, incluindo o território bíblico de Israel, esses deu-
ses passaram a ser adorados sob outros nomes: Baal e Astarte (Asta-
rote), Átis e Cibele e Adônis e Afrodite. Deus condenou duramente 
esse culto sensual e pervertido a Baal e a Astarote (Juízes 2:11-15; 3:7-8;  
10:6-7; 1 Reis 11:4-66, 31, 33; 16:30-33; 22:51-53).

Nesse culto da antiguidade encontramos a mitologia que acabaria 
por vincular esses costumes antigos à morte e ressurreição de Cristo. 
Diz Alan Watts: “Seria enfadonho descrever em detalhes tudo o que 
tem sido transmitido até nós sobre os vários rituais de Tamuz, Adônis...e 
muitos outros deuses...Mas o seu tema universal—o drama da morte 

e ressurreição—torna-os precursores do Domingo de Páscoa cristão 
e, portanto, dos primeiros ‘ritos do Domingo de Páscoa’. À medida 
que passamos a descrever a cerimônia cristã do Domingo de Páscoa, 
veremos como muitos de seus costumes e cerimônias lembram esses 
antigos rituais” (O Domingo de Páscoa: Sua História e Significado,  
1950, p. 58).

Em suas várias formas, o culto a Tamuz, Adônis e Átis se espalhou 
pelo Império Romano, inclusive em Roma. Então, como essa forma 
corrompida de adoração se espalhava pelo império, os líderes religiosos 
resolveram fundir ao cristianismo esses costumes e práticas associadas 
a essas divindades pagãs, inclusive esse suposto deus “ressuscitado”, 
associando-as ao verdadeiro Filho de Deus ressuscitado.

E, a esse respeito, o Domingo de Páscoa seguiu o padrão do Natal 
ao ser oficialmente sancionado e acolhido na igreja romana: “Esses 
mesmos motivos podem ter levado as autoridades eclesiásticas a 
assimilar a festividade do Domingo de Páscoa à morte e ressurreição 
de seu Senhor ao festival da morte e ressurreição de outro deus asiático 
que acontecia na mesma época”.

“Hoje em dia, os ritos do Domingo de Páscoa, ainda observados 
na Grécia, Sicília e sul da Itália, têm, em alguns aspectos, uma 
impressionante semelhança com os ritos de Adônis...A Igreja pode ter 
adaptado intencionalmente essa nova festividade ao seu antecessor 
pagão com o intuito de ganhar almas para Cristo” (Frazer, p. 359).

(Essas informações foram extraídas de nosso guia de estudo bíbli-
co gratuito Feriados Religiosos ou Dias Santos: Será que importa quais 
dias observamos? Solicite ou baixe gratuitamente um exemplar em  
https://portugues.ucg.org/). —Scott Ashley
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              PARA SABER MAIS

Este artigo é apenas um breve resumo do que a Palavra de Deus revela 
sobre as festas bíblicas que Ele nos ordenou celebrar. Você precisa 
entender todo o contexto! Baixe ou solicite nosso guia de estudo 
bíblico gratuito “Feriados Religiosos ou Dias Santos: Será Que Importa 
Quais Dias Observamos".

http://portugues.ucg.org/estudos
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A Disseminação do Coronavírus Chinês Põe o Mundo em Risco

As manchetes dos jornais estão mudando diariamente com a rá-
pida disseminação de uma nova cepa do coronavírus da Chi-
na. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saú-

de (OMS) declarou uma emergência global em resposta à propagação 
internacional do vírus, na esperança de evitar surtos em países que não 
possuem os recursos e normas para contê-lo. Apesar das extremas me-
didas de quarentena adotadas pela China, alguns casos já foram con-
firmados em dezenas de outros países, inclusive nos Estados Unidos.

O coronavírus causa uma infecção respiratória. As cepas anteriores 
incluem a epidemia de SARS (síndrome respiratória aguda) de 2002 
a 2003, que também se originou na China e matou quase oitocentas 
pessoas, e o surto de MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio) 
que começou na Arábia Saudita em 2012 e matou ainda mais pessoas.

Os coronavírus são zoonóticos, o que significa que se originam e, 
geralmente, infectam apenas animais. Entretanto, a história mostrou 
que é possível que esses vírus perigosos sejam transmitidos de animais 
para seres humanos. Por exemplo, a terrível Gripe Espanhola de 1918 
começou quando cepas do vírus influenza em aves selvagens e domes-
ticadas começaram a interagir com cepas do vírus da gripe humana, 
gerando uma mistura particularmente infecciosa e mortal.

Suspeita-se que a nova cepa de coronavírus tenha se originado nos 
chamados “mercados úmidos” da cidade de Wuhan, na China. Esses 
mercados são conhecidos por comercializar uma grande variedade de 
carnes exóticas e por suas condições insalubres.

Desde o surto de SARS, as autoridades de saúde pública em todo 
o mundo alertam para o perigo que esses mercados representam ao 
permitir que vírus zoonóticos cruzem espécies, pois colocam animais 
vivos e recém-abatidos próximos uns dos outros em meio a grandes e 
densas massas de pessoas. E isso é agravado pela diversidade de espé-
cies oferecidas em mercados como o de Wuhan, que comercializam 
gatos, cães, morcegos, cobras, tartarugas, frutos do mar e muitas ou-
tras formas de vida selvagem que normalmente não fazem parte da 
dieta ocidental e por isso não tem risco de disseminar esses vírus.

Acredita-se que esse novo vírus seja originário de morcegos ou 
cobras, ambos assinalados como impróprios para o consumo humano 
pelas leis alimentícias de Deus encontradas em Levítico 11. As leis de 
Deus também proíbem o consumo de sangue (Gênesis 9:4) que, apesar 
de ser uma conhecida fonte de doença infecciosa, ainda é consumida 
em muitas culturas. Manter as condições sanitárias e o tratamento 
adequado do gado também é um princípio bíblico (Provérbios 12:10), 
frequentemente ignorado nos tempos modernos—o que também 
contribui para a propagação dessas doenças que agora estão assolando 
o mundo. Teorias dizem que o coronavírus foi desenvolvido em segredo 
num laboratório de alta segurança em Wuhan e liberados naqueles 
mercados. Mas as fontes dessas publicações são falsas, ademais, o 
DNA do vírus sugere uma origem natural. Independentemente dessas 
ideias, o fato é que isso representa uma grande ameaça.

Vírus com sintomas graves e de fácil reconhecimento, mesmo sendo 
mortais, geralmente são mais fáceis de conter, precisamente por causa 
de sua gravidade. Como o novo coronavírus parece geralmente resultar 
de apenas uma doença leve em muitos indivíduos, fica mais fácil para 
as pessoas transmiti-lo sem saber, tornando muito difícil determinar 
os limites apropriados de quarentena. Atualmente, cidades chinesas 
inteiras, com populações na casa dos milhões, estão em quarentena.

Além das medidas de quarentena do governo chinês, outros países 
restringiram fortemente as viagens à China. Porém, é bem possível 
que o surto já esteja muito mais avançado do que se supunha, pois as 
pessoas que apresentem apenas sintomas leves podem não procurar 
tratamento médico e, portanto, não serão relatados—mesmo sem 
saber, essas pessoas espalham o vírus.

Outro fator importante no surgimento desses novos vírus é 
a facilidade com que se espalham através do contato humano. 
Geralmente, o coronavírus infecta animais, como muitas cepas de 
influenza, mas se torna perigoso quando sofre mutações e se tornam 
capazes de infectar seres humanos.

Ademais, de 2009 a 2010, o surto de gripe suína (uma cepa de 
influenza conhecida como H1N1) é um exemplo de vírus que sofreu 
mutação e se tornou muito eficiente na transmissão entre seres 
humanos. Na época dessa gripe de 2009 a 2010, a Gripe Suína infectou 
sessenta milhões de pessoas nos Estados Unidos e causou cerca de 
doze mil e quinhentas mortes, uma taxa de mortalidade relativamente 
baixa de cerca de 0,002%.

Existe um equilíbrio mortal entre a taxa de transmissão entre humanos 
e a letalidade de um vírus que traz preocupação à comunidade médica 
quanto ao mais recente coronavírus. Vírus com taxas de mortalidade 
muito altas, como o Ebola (cerca de 50%), tendem a ser autolimitados, 
como uma chama que queima muito intensamente por um curto 
período de tempo. A razão disso é que as infecções virais requerem 
um hospedeiro vivo para se espalhar.

Os vírus que agem com mais rapidez geralmente são os mais mortais 
em porcentagem, já que a doença pode avançar rápida e facilmente até 
uma pessoa perceber que precisa de tratamento. No entanto, se um 
vírus de ação mais lenta com uma taxa de mortalidade moderada for 
capaz de sustentar uma alta taxa de transmissão, o impacto geral sobre 
a população mundial poderá ser devastador em comparação.

Quando houve o alerta das autoridades chinesas, o novo coronavírus 
já havia se espalhado para dezenas de países e infectado dezenas de 
milhares de pessoas. Estima-se que a infecção seja letal para cerca 
de 2% das pessoas que a contraem. Essa letalidade estimada é muito 
menor do que a do SARS (10%) ou a do MERS (35%)—contudo, 
também há possibilidade de o vírus se espalhar para muito mais 
pessoas em todo o mundo.

Como apontou a Organização Mundial da Saúde, os países 
superpovoados e com baixos padrões de saneamento correm um 
risco maior, como foi o caso do surto de Ebola entre 2013 e 2016. 
Ao contrário da gripe comum, não existem vacinas atuais contra o 
coronavírus porque não surgiu entre seres humanos. Além disso, 
como o vírus é novo para os seres humanos, também não houve tempo 
para o desenvolvimento de uma imunidade natural.

Muitos desses surtos poderiam ter sido evitados pela obediência às 
leis alimentícias de Deus, aos padrões de saneamento e quarentena 
revelados na Bíblia e ao tratamento adequado dos animais, como 
instruído por Deus. Toda miséria humana é resultado do pecado e do 
processo de decadência que afeta todo o mundo, mas Deus promete 
que toda a criação “será libertada da servidão da corrupção, para a 
liberdade da glória dos filhos de Deus” (Romanos 8:20-21).

Para mais informações, leia o artigo “Pragas no Horizonte?” a partir 
da página 24 (Fontes: CDC.gov, The Washington Post).
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notÍcias Mundiais  
e a Profecia

O mundo está enfrentando um cenário mortal e desconhecido 
por muitas pessoas. O recente coronavírus é apenas uma 
parte de todo esse cenário. E não há uma saída fácil nem 

uma “pílula mágica” a qual possamos recorrer para solucionar isso.
Em 13 de novembro de 2019, o Centro de Controle e Prevenção 

de Doenças (CDC) dos Estados Unidos divulgou um novo e 
preocupante relatório sobre bactérias resistentes a antibióticos, 
intitulado “Ameaças Resistentes a Antibióticos nos Estados Unidos”. 
O prefácio, do diretor do CDC, Robert Redfield, é notadamente 
urgente não apenas sobre o futuro perigo das infecções resistentes 
a antibióticos, mas também sobre a atual realidade.

“Parem de se referir a uma era pós-antibiótica—ela já está aqui”, 
escreve Redfield, especialista em vírus e doenças causadas por 
eles. Ele ressalta que “a resistência aos antibióticos foi encontrada 
em todos os estados dos Estados Unidos e em todos os países do 
mundo. Não há lugar seguro contra resistência a antibióticos”.

Quando eu tinha onze anos, tive um acidente que deixou um 
corte enorme na minha perna. Depois de ser levado às pressas para 
o hospital e submetido a uma cirurgia, disseram-me que a equipe 
médica havia parado de contar os pontos internos em seiscentos e 
na parte externa havia vinte e dois grampos—ainda tenho a cicatriz!

Depois de ser liberado e ir para casa, uma noite, meu gato pulou 
no meu colo, provocando uma dor lancinante no corte. Eu sempre 
achei que foi um milagre o fato de o corte não ter sido em uma 
artéria importante de minha perna (apesar de seu tamanho, ele mal 
sangrava!). Mas a verdade é que, depois que o gato pulou no meu 
colo naquela noite, descobriu-se que eu tinha uma grave infecção! 
Passei mais de duas semanas no hospital com uma infecção por 
estafilococos e, sem compreender o perigo que corria, eu assistia 
alegremente à televisão para passar o tempo.

A droga maravilhosa e paliativa 
A penicilina, o primeiro antibiótico moderno, foi descoberta 

em 1928 por Alexander Fleming. Ela começou a ser usada em 
tratamentos médicos a partir de 1942, sendo aclamada como um 
milagre moderno. A eficácia dela contra infecções bacterianas 
foi vista como um triunfo sem precedentes da ciência. Contudo, 
atualmente o Dr. Redfield lamenta: “Estamos vivendo numa época 
em que algumas drogas milagrosas não fazem mais milagres e as 
famílias estão sendo destruídas por um inimigo microscópico”.

Hoje, vários tipos de bactérias resistentes não são afetados pelos 
antibióticos mais avançados que a comunidade médica faz uso.  
O relatório estimou o surgimento anual de mais de 2,8 milhões de 
infecções resistentes a antibióticos nos Estados Unidos, matando 
mais de trinta e cinco mil pessoas.

A mídia é, e sempre foi, um exercício de sensacionalismo. Na 
época, na medida em que novos antibióticos eram descobertos, a 

revista Time imaginava futuras combinações de antibióticos como 
algo ilimitado: “Eles podem servir para todas as doenças infecciosas 
e talvez acabar com muitos dos cursos da faculdade de medicina” 
(“A Mais Recente e Maravilhosa Droga”, 29 de janeiro, 1945, p. 66).

Alexander Fleming sabia que a penicilina não era uma cura total 
que levaria a humanidade a uma era livre de doenças. Ele especulou 
que “o grande perigo da automedicação [com penicilina] seria o 
uso de doses muito pequenas, de modo que, em vez de se acabar 
com a infecção, os micróbios sejam induzidos a resistir à penicilina”  
(“O Descobridor da Penicilina Avalia o Futuro Dela: Alexander 
Fleming Diz Que É Necessário Um Método de Dosagem 
Aprimorado Para Se Estender Seu Uso”, The New York Times, 26 de 
junho de 1945).

Atualmente, é de conhecimento geral que o receio de Fleming se 
tornou realidade—e também que a penicilina e outros antibióticos 
não são “drogas maravilhosas” livres de efeitos colaterais, como se 
pensava. O otimismo do pós-guerra e o poder deslumbrante que 
a ciência possuía na opinião popular permitiram que as reações 
alérgicas à penicilina não fossem relatadas por vários anos.

Em 1980, num simpósio de medicina intitulado A História dos 
Antibióticos, James Whorton relatou infelizes “casos de vários 
médicos que sabiam dessas tendências alérgicas, mas tratavam 
seus próprios resfriados com penicilina—e morriam por causa 
das reações” (“O Abandono dos Antibióticos: O Ressurgimento do 
Racionalismo Terapêutico”, J. Parascandola, editor, 1980).

Resfriados e muitas doenças mortais são causados por vírus, 
contra os quais os antibióticos são totalmente ineficazes. Mas a 
prescrição imprudente de antibióticos e seu uso para infecções 
virais ainda são comuns. As “drogas milagrosas”, na verdade, nunca 
realizaram milagres.

Acreditava-se que os antibióticos anunciavam o fim das doenças, 
mas, na realidade, significava apenas um paliativo imperfeito.

A crescente ameaça das superbactérias
As infecções por estafilococos, como essa que tive quando 

criança, são causadas pela bactéria conhecida como staphylococcus 
aureus, um organismo tão comum que é encontrado até na pele 
humana. Geralmente, ele não representa um problema, pois Deus 
projetou nossa pele como uma barreira natural e primeira linha 
de defesa contra microrganismos nocivos. E isso tem funcionado 
incrivelmente bem! Em qualquer cirurgia corre-se o risco de 
infecção porque a pele deve ser cortada e a presença de bactérias 
estafilococos nos hospitais é inevitável.

O primeiro caso documentado de uma infecção bacteriana re-
sistente a antibióticos em um ser humano ocorreu em 1968, mar-
cando a descoberta da primeira cepa conhecida de staphylococcus 
aureus resistente à penicilina—dando origem ao acrônimo inglês 

Um novo estudo alerta que a resistência a antibióticos tem aumentado a ponto destes não serem 
mais eficazes. As escrituras também alertam para o aumento de pestilências, mas também nos asse-

gura um futuro cheio de esperança, quando não mais haverá necessidade de antibióticos.

por Steven Britt

Pragas no Horizonte?
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MRSA, que, desde então, assombra a comunidade médica.
O recente relatório do CDC inclui um plano de controle mais 

rigorosos do uso de antibióticos para enfrentar esse problema 
crescente. O Dr. Redfield declara: “Hoje, essas ações estão nos 
protegendo e continuarão a proteger a nós, nossas famílias e nossa 
nação de uma ameaça que nunca tem fim” (grifo nosso). Há pouca 
esperança nessa visão do futuro. E, na melhor das hipóteses, o 
futuro trará uma luta interminável pela sobrevivência contra 
inimigos devastadores, impiedosos e invisíveis. 

As epidemias são uma ameaça constante
As doenças epidêmicas não são novidade. Em 2006, um artigo 

da revista Influenza, intitulado “A Gripe Espanhola: A Mãe de 
Todas as Pandemias”, relembra o vírus da gripe espanhola que 
infectou e causou sintomas em quinhentos milhões de pessoas 
em todo o mundo durante um período de apenas dois anos, 
adoecendo completamente um terço da população da Terra. 
Estima-se que o total de mortes pela gripe espanhola ficou de 50 
a 100 milhões—contrastando com o número total de mortos na  
Segunda Guerra Mundial.

Os surtos virais são uma preocupação ainda maior do que as 
bactérias resistentes a antibióticos—e podem se espalhar mais 
rapidamente, dificultando sua contenção por serem imunes  
a antibióticos.

Especialistas argumentam que as atuais condições mundiais 
são propensas a um surto ainda pior do que a gripe espanhola. 
O incrível aumento da população mundial, que se aproxima de 
oito bilhões, levou à superpopulação de áreas urbanas em todo o 
mundo. Combinando as más condições de saneamento em muitos 
países com a facilidade e a prevalência de viagens aéreas, o mundo 
de hoje pode proporcionar uma rápida disseminação de uma 
doença altamente contagiosa como nunca antes visto na história 
da humanidade.

Recentemente, vimos isso acontecer com o surto do coronavírus 
na cidade de Wuhan, na China. No momento da redação deste 
artigo, havia relatos de dezenas de milhares de infectados e centenas 
de mortos, embora muitos acreditem que o governo chinês esteja, 
propositadamente, subnotificando do coronavírus no país para 
impedir que as pessoas entrem em pânico. Novos casos estão 
surgindo em todo o mundo. (Para obter mais informações, leia  
“A Disseminação do Coronavírus Chinês no Mundo” na página 23).

Enquanto isso, até mesmo o vírus da gripe comum tem sido um 
grande fardo de adoecimento e morte para o mundo todo, ano 
após ano. Segundo o CDC, a temporada de gripe de 2019 a 2020 já 
resultou em vinte e dois milhões de infectados e doze mil mortes 
apenas nos Estados Unidos! Todo ano ele traz consigo o medo de 
que uma cepa de gripe particularmente virulenta e mortal volte  
a surgir.

Jesus Cristo alertou que, antes de Seu retorno, “haverá fomes, e 
pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são 
o princípio das dores” (Mateus 24:7-8). Semelhantemente, o quar-
to cavaleiro do livro de Apocalipse é mostrado assentado sobre 
“um cavalo amarelo...[e] tinha por nome Morte” (Apocalipse 6:8).  
O Comentário Bíblico Expositivo declara: “‘amarelo’ (cloros) denota 
um verde amarelado, o verde claro de uma planta ou a palidez de 
uma pessoa doente em contraste com uma aparência saudável”.

Em outras palavras, a profecia bíblica confirma o crescente temor 

de epidemias—mas também revela uma fonte de cura e esperança.

Deus vai reverter essa situação
Em Oséias 13:14, Deus prometeu reverter essa situação: “Eu os 

remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte; onde estão, 
ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição?”. 
Jesus Cristo morreu para vencer a morte em todas as suas formas 
e causas.

Em Isaías 53:5, lemos que “o castigo que nos traz a paz estava 
sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados”. Cristo sofreu para 
trazer o fim do sofrimento, incluindo as doenças. A Bíblia Sagrada 
Difusora traduz o versículo anterior, Isaías 53:4, dizendo que “Ele 
tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores”.

Por conseguinte, os seguidores de Jesus Cristo têm uma 
extraordinária esperança! Tiago 5:14 instrui aos enfermos a 
procurarem a cura pela unção com óleo por meio dos anciãos 
da igreja, e o versículo 15 declara que “a oração da fé salvará o 
doente, e o Senhor o levantará”. Embora Deus não cure agora todas 
as doenças que surgem em Sua Igreja nesta era, pela fé em Jesus 
Cristo e pela promessa da nova aliança, temos a esperança da 
ressurreição—a cura definitiva!

Além disso, Deus tem um plano para toda a humanidade que 
contraria a sombria previsão do diretor do CDC de “uma ameaça 
que nunca terá fim”.

A esperança de toda a humanidade
Felizmente, a Bíblia descreve um futuro em que nosso Deus 

todo-poderoso assumirá o controle e porá um fim ao sofrimento 
humano. Isso não significa simplesmente intervir para curar 
instantaneamente todas as doenças. Antes disso, Ele vai começar 
estabelecendo um Reino infinito, sob o qual a humanidade aprenderá 
a maneira correta de viver e ser abençoada abundantemente.

Quando a humanidade finalmente aprender a obedecer ao nosso 
Criador, Deus erradicará as doenças, cumprindo assim as palavras 
ditas à antiga Israel: “Se ouvires atento a voz do Senhor, Teu Deus, 
e fizeres o que é reto diante de Seus olhos...nenhuma das enfermi-
dades porei sobre ti [situação desafiante causada por Deus a outras 
pessoas]...porque Eu sou o Senhor, que te sara” (Êxodo 15:26).

Enfim, o plano de Deus é transformar o mundo—todos os que 
lhe obedecerem e se submeterem a Ele—em uma nova criação, 
onde “não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor” 
(Apocalipse 21:4).

O “inimigo microscópico” ao qual Redfield se refere—infecção 
bacteriana resistente a antibióticos—é apenas um dos muitos agen-
tes de nossa grande inimiga, a morte, que Paulo descreveu como 
o “último inimigo que há de ser aniquilado” (1 Coríntios 15:26) .

Esse futuro maravilhoso, e sem necessidade de antibióticos, será 
uma verdadeira “era pós-antibiótica”! Portanto, este não é tempo 
de temor, mas de esperança e oração—Ele está chegando! BN

              PARA SABER MAIS

A Bíblia revela que as doenças epidêmicas serão um dos sinais que 
indicam o fim desta era de desgovernança humana antes do retorno 
de Jesus Cristo. O que mais isso revela? Baixe ou solicite nosso guia de 
estudo bíblico gratuito "Estamos vivendo no Tempo do Fim?"

http://portugues.ucg.org/estudos
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Siga-MeA Bíblia  
e Você

Ao concluir o último artigo da coluna intitulada “Siga-Me”, 
“Fixando O Olhar na Eternidade”, afirmei que da próxima 
vez exploraríamos a eternidade juntos. Então, aqui estamos 

nós. Você está pronto?
Jesus disse na última noite de Sua existência humana: “E, quando 

Eu for e vos preparar lugar” (João 14:2, ARA). A expressão “quando 
Eu for” transmite a sensação de que Ele estava muito confiante e 
motivado em preparar algo especial no futuro. Mas de que Ele 
estava falando?

Onde deve estar nosso foco e visão quando se trata da eternidade? 
Esta é uma questão importante.

Dizem que o aventureiro Cristóvão Colombo “não sabia para 
onde estava indo, não sabia onde estava quando chegou lá,  
nem onde havia estado quando voltou—e fez tudo isso com  
capital emprestado”.

Colombo estava procurando uma passagem para um novo reino 
além do que conhecia e, de certa forma, nós também estamos. Mas, 
diferentemente da jornada de Colombo, nosso Pai Celestial e Jesus 
Cristo nos guiam e nos ajudam a entender para onde estamos indo, 
para quem e por quê. Ter esse vívido entendimento dentro de nós 
é vital para manter nossa peregrinação espiritual em resposta ao 
chamado ascendente de Deus através do convite de seguir a Cristo 
(ver Filipenses 3:14; Mateus 4:19).

Hoje em dia, esse entendimento divino vem através da Bíblia. 
Então, vamos abrir a eternidade escritura por escritura.

A comunhão íntima na eternidade
Nosso primeiro passo adiante na descoberta do “lugar 

preparado” é compreender a maneira pela qual Deus Pai e Seu 
Filho existem em Seu estado sobrenatural e incriado. Deus oferece 
essa autorrevelação em Isaías 57:15: “Porque assim diz o Alto e o 
Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo: Em um alto 
e santo lugar habito...”

Aqui somos apresentados a um reino diferente além de nosso 
mundo sujeito ao tempo e ao espaço. A palavra hebraica para a 
eternidade nesse versículo é ‘ad, que diz respeito à continuidade, 
carregando um sentimento de eternidade e perenidade, sem 
princípio nem fim. Mas isso não define um simples lugar. Nenhum 
“X” artificial e tangível poderia marcar um local chamado 
eternidade. Mais propriamente, a eternidade designa a existência 
ilimitada de Deus. E enfocar nessa eternidade é enfocar em Deus, 
que sozinho tem vida inerente e eterna.

Nesses termos, há uma surpreendente passagem no livro de 
Eclesiastes sobre os seres humanos que nos diz que Deus “pôs a 
eternidade no coração do homem” (Eclesiastes 3:11, ARA). Ao 
criar seres à Sua imagem, propositadamente, Deus plantou neles 
uma semente de anseio, que apenas um relacionamento íntimo 
com Ele, o Eterno, pode satisfazer.

Mesmo com a expulsão do homem do Jardim do Éden, ainda 
existe uma intensa sede e uma grande fome de significado na vida 
além do “agora”, desta bolha de tempo e espaço. A história humana 
e nossa história pessoal demonstram como buscamos a eternidade 
em todos os lugares errados e por meios incorretos. Simplificando, 
não há atalhos para a eternidade!

Há quase dois mil anos, na última noite de Sua vida mortal, Cristo 
orou fervorosa e especificamente: “Pai, é chegada a hora; glorifica 
a Teu Filho, para que também o Teu Filho Te glorifique a Ti, assim 
como Lhe deste poder sobre toda carne, para que dê a vida eterna 
a todos quantos Lhe deste” (João 17:1-2).

Jesus implora que o Pai esteja com Ele nesse momento que 
está sendo oferecido como supremo sacrifício expiatório para 
reconciliar e restituir a humanidade a Deus e para que possamos 
receber a vida eterna.

Então, Ele define o que é a eternidade: “E a vida eterna é esta: 
que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a 
Quem enviaste” (versículo 3, grifo nosso). Aqui descobrimos que a 
vida eterna se baseia principalmente em um relacionamento íntimo 
e pessoal com Deus!

Aqui, a palavra “conhecer” é traduzida do termo grego ginosko, 
que indica uma estreita, calorosa e até ardente intimidade. Este 
termo é aplicado à condição de Maria, que ainda não havia 
conhecido um homem quanto à relação matrimonial física (Lucas 
1:34)—como seu equivalente hebraico do Antigo Testamento, 
yada, ele também era usado para união carnal (ver Gênesis 4:1).

Sem dúvida, o desejo de Deus é conectar-se intimamente, não 
de forma carnal, mas em espírito e santidade com aqueles que 
foram criados à Sua imagem (ver 1 Coríntios 6:16-17). Através das 
Escrituras, o eco da voz de Deus declara Sua intenção de querer ser 
nosso Deus e nós Seu povo (Levítico 26:12; Hebreus 8:12).

A eternidade tem um custo!

Uma vez que entendemos que a eternidade é antes de tudo definida 
por um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, que habita na 
eternidade, e que Jesus Cristo é “o caminho” e “a porta” para entrar 
nessa existência (ver João 10:7; 14:6) então, podemos começar a 
compreender esse magnífico futuro que está sendo preparado para 
nós. Ao contrário de Colombo, nossa jornada espiritual em direção 
à eternidade não se ampara em um “capital emprestado”, mas foi 
pago por um gratuito e perfeito presente de amor.

O livro profético de Apocalipse, que termina com uma descrição 
da eternidade, começa com esta realidade: “Toda a glória seja 
àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de 
Seu sangue” (Apocalipse 1:5, Nova Versão Transformadora).

Vamos absorver completamente essa realidade. A vida eterna com 
Deus Pai e Jesus Cristo tem um custo—mas Ele já pagou por nós. 
Por isso é que o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever que “o dom 

Enquanto mantemos nosso foco na eternidade diante de nós, precisamos entender para onde 
estamos indo, o que torna isso possível e como será esse aguardado encontro.

por Robin Webber

 “Quando Eu For e Vos Preparar Lugar”
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gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor” 
(Romanos 6:23).

Exatamente, a salvação é um presente! Nenhum esforço humano 
pode ganhar ou merecer a entrada na eternidade. Ela é recebida pela 
graça de Deus através do dom do sangue de Cristo—embora, como 
dizem outras escrituras, seja necessário arrependimento, submissão 
a Deus, obediência e mudança de atitude através do Espírito Santo 
de Deus para se receber esse dom.

Então, diante disso, em que situação nos encontramos agora? 
Jesus Cristo, que existia desde a eternidade, entrou em nosso reino 
do tempo e espaço e, depois de viver e morrer na carne, Ele voltou 
definitivamente para a eternidade, onde agora está preparando um 
lugar para nós! Por sua vez, captar isso e entregar voluntariamente 
nossas vidas à fé, reconhecendo esse supremo ato de amor, sinaliza 
nosso contínuo apreço, enquanto, com a ajuda de Deus, nos 
esforçamos para sermos santos, como Ele é santo (ver Levítico 19:2; 
1 Pedro 1:16) . Isso significa procurar obedecer a Deus e nos tornar 
semelhantes a Ele em todos os aspectos para sermos “perfeitos, 
como é perfeito o Vosso Pai, que está nos céus” (Mateus 5:48).

O que estamos esperando?
Entretanto, algumas pessoas podem opor-se à própria ideia de 

vida eterna, pensando: “Não quero continuar vivendo porque o 
que estou passando já parece uma eternidade—e você está falando 
de uma verdadeira eternidade?” Certamente! Mas estou falando 
de uma eternidade digna e com propósito e em união íntima com 
nosso Pai Celestial e Seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão mais velho 
(Hebreus 2:9-12). Eles nos prometem um futuro maravilhoso, 
algo muito diferente da errônea crença popular de viver uma vida 
preguiçosa no céu por bilhões de anos!

Esse mesmo Irmão mais velho nos cumprimentará no limiar 
do tempo e espaço e a eternidade e nos acolherá em Seu nível de 
existência—mantendo assim Sua promessa de ter ido preparar um 
lugar para nós. Ao contrário de Colombo, saberemos que chegamos 
ao nosso destino final—a vida eterna na família e no Reino de Deus.

E isso me leva a outra pergunta: Por que desejamos a eternidade? 
Seria apenas para deixar para trás os problemas deste reino de tempo 
e espaço? (Certamente, isso parece mais do que humanamente 
razoável!) Ou seria para nos deleitar em nosso encontro supremo 
para unirmos ao nosso Pai Celestial e Jesus Cristo?

Entenda que os primeiros cristãos não estavam apenas esperando 
algo acontecer. Eles estavam esperando alguém chegar—voltar! 
Pense nisso como ir receber alguém no aeroporto. Você estaria no 
aeroporto esperando apenas a chegada de um avião ou esperando 
alguém sair dele? Imagine alguém que você ama e que também 
te ama! Você está ali para ver o rosto e o sorriso dessa pessoa  
e também abraçá-la. Às vezes, você quer continuar abraçando-a  
e nunca soltá-la. E não é isso o que realmente importa?

Lembre-se da conexão que Jesus fez, em João 17:3, entre a vida 
eterna e nosso conhecimento de Deus Pai e de Si mesmo. Então, 
no fim do dia—ou, talvez deva dizer, do tempo e do espaço—for-
mular a eternidade não dirá respeito a usar uma fita métrica ou 
ver um relógio que parou perpetuamente, mas será sobre você 
e Deus. Trata-se de experimentar o amor dEle e, por sua vez, de 
sua resposta à penetrante pergunta de Jesus: “Você Me ama?” 
(como Ele perguntou ao apóstolo Pedro em João 21:15-17). Jesus 
quer saber se Ele é o suficiente para você. E somente você, como 

fez Pedro, pode dar a resposta sobre sua motivação para almejar  
a eternidade.

O desejo de ver tudo cumprido
Antes de concluir, as Escrituras descrevem o momento final 

desse encontro quando a porta da eternidade se abre e Deus Pai 
vem abraçar a humanidade aperfeiçoada—nesse caso, não na 
pista de um aeroporto, mas como descreve o apóstolo João em  
Apocalipse 21:1-3:

“E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu 
e a primeira terra passaram...E eu, João, vi a Santa Cidade, a nova 
Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa 
ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que 
dizia: Eis aqui o tabernáculo [ou morada] de Deus com os homens, 
pois com eles habitará, e eles serão o Seu povo, e o mesmo Deus 
estará com eles e será o Seu Deus”.

E Apocalipse 22:3-4 descreve ainda mais o incrível encontro 
íntimo e pessoal que os servos fiéis de Deus terão com Ele, 
declarando sobre a cidade vindoura: “Nela estará o trono de Deus 
e do Cordeiro, e os Seus servos o servirão. E verão o Seu rosto,  
e na sua testa estará o Seu nome”.

Moisés não teve permissão para ver o rosto de Deus e continuar 
vivo (Êxodo 33:20). Contudo, ele ainda o verá, como todos os fiéis 
de Deus. Então, esse será o cumprimento desta promessa de Jesus: 
“Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus” 
(Mateus 5:8).

Começamos apenas a vislumbrar a eternidade, porém já sabemos 
que os fiéis de Deus sabem para onde estão indo, quem nos receberá 
e o custo para entrar nela. Por meio das Escrituras, entendemos 
que a marca que define a eternidade é o relacionamento. Agora 
podemos dar um passo adiante nesse reino ao aceitarmos o  
convite de seguir a Jesus, vendo além do que Cristo adiantou-se 
para preparar.

No próximo artigo, vamos continuar examinando e nos aprofun-
dando nesse tema da eternidade. BN

              PARA SABER MAIS

O futuro que Deus planejou para nós é muito maior do que a ideia popular 
de ir para o céu para ficar sentado nas nuvens tocando harpas por toda 
a eternidade. Baixe ou solicite nosso guia de estudo bíblico gratuito  
"Por que Você Nasceu?” para entender essa surpreendente verdade!

http://portugues.ucg.org/estudos

Jesus Cristo, que existia desde a 
eternidade, entrou em nosso reino 
do tempo e espaço e, depois de 
viver e morrer na carne, Ele voltou 
definitivamente para a eternidade, 
onde agora está preparando um 
lugar para nós.
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https://portugues.ucg.org/a-boa-nova

 Esta obra evangelizadora compreende a edição, publicação e distribuição gratuita 
desta Boa Nova do vindouro Reino de Deus, de vários guias de estudo de ensino 
bíblico, e da preparação e cuidado dos irmãos, ao redor do mundo.
   Esta revista ‘A Boa Nova’ e guias de estudo Bíblicos aqui mencionados contêm 

direitos auditorais e são publicados pela Igreja de Deus Unida, uma Associação 
Internacional. Também somos representados e os distribuimos, sob licença, em 
Angola pela Igreja de Deus Mundial em Angola.
   Sua doação espontânea ou seus dízimos nos ajudarão a ampliar esse esforço. Use 

a conta ao lado se vive no Brasil, ou a aba de doações do nosso site, ou detalhes de 
contato na página 2. Muito obrigado pela sua contribuição.

Banco: Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 3540
Operação: 003
Conta Corrente: 1877-4
CNPJ: 19.443.682/0001-35
Beneficiário: Igreja de Deus Unida Brasil

Faça uma doação agora!                                                                                                                     

► (“O Fermento, o Pão Asmo e o Orgulho” continuado da pg.19) 

O Que os Dias Santos Bíblicos 
Têm a Ver com Você?
Provavelmente você já sabe que o sofrimento e a morte 
de Jesus eram um cumprimento dos símbolos da festa da 
Páscoa de Êxodo.

Mas seria um erro supor que as demais festas de Deus 
mencionadas na Bíblia não são importantes. Na verdade, 
elas são importantes e muito significativas para nós.

Descubra os segredos sobre essas festas e a alegria de 
celebrá-las com nosso guia de estudo bíblico gratuito.

Peça ou baixe seu exemplar gratuito de  
As Festas Santas de Deus: O Plano de Deus Para a Humanidade 

em https://portugues.ucg.org/

impostos. O fariseu estava agradecido por se distinguir das outras 
pessoas, como o cobrador de impostos, por seus atos justos—
enquanto o cobrador de impostos batia em seu peito e implorava 
a Deus que tivesse piedade dele, pois era pecador. Aqui existe 
claramente uma lição—e também uma advertência. Tenha muito 
cuidado em se exaltar como o fariseu. “Porque qualquer que a si 
mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se 
humilha será exaltado” (versículo 14).

Podemos aprender muito com essa parábola quanto ao nosso 
coração para com Deus. Ao reconhecer nossa pecaminosidade e 
clamar pela ajuda de Deus, assim como o cobrador de impostos, 
podemos ser exaltados diante de Deus. A humildade tem a ver com 
uma sincera autoavaliação diante de Deus.

Durante a Festa dos Pães Asmos, quando o povo de Deus não 
deve ter fermento em sua dieta nem em sua casa, nós precisamos 
entender nossa absoluta pecaminosidade em comparação com 

Jesus Cristo e aceitar a ajuda que Ele ofereceu por meio de  
Seu sacrifício.

Evitar uma infecção perigosa

O pecado é uma infecção perigosa que precisamos evitar a todo 
custo. Assim como o povo de Deus afastou-se de produtos e pães 
fermentados, devemos buscar estar livre da infecção do pecado. 
Mas lembre-se de que não estamos apenas expulsando o pecado de 
nós, mas Deus está gravando Sua natureza em nós. E é disso que se 
trata o pão sem fermento nessa época. O fermento é um simbo-
lismo do pecado—durante uma semana no ano—que nos ajuda a 
entender algo muito importante no plano de Deus.

Se você estiver interessado em seguir o exemplo de Jesus e cele-
brar a Festa dos Pães Asmos, solicite abaixo nosso guia de estudo 
bíblico gratuito para saber mais ou entre em contato com um de 
nossos ministros que pode explicar o tema com mais detalhes. BN
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