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SEGUINDO O CAMINHO DA FÉ 

 

ESTUDOS SOBRE O LIVRO DO GÊNESIS:  Gênesis 14 
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A BÍBLIA.PDF 

  

       O Espírito de Deus pode ocupar-se dos movimentos de "reis e seus 
exércitos", quando tais movimentos estão de alguma maneira ligados 
ao povo de Deus. No caso presente, Abraão, pessoalmente, nada tinha a 
ver com a revolta de Gênesis 14:1-11. A sua "tenda e o altar"  não 
eram um motivo suficiente para uma declaração de guerra, nem tão pou-
co para serem afetados pela luta e seus resultados. A parte que pertence 
ao homem celestial nunca pode, de qualquer modo, despertar a cobiça ou 
a ambição de reis e conquistadores deste mundo.  

       Mas, embora Abraão não fosse prejudicado pela luta de "quatro 
reis contra cinco”, todavia Ló o era. A sua posição estava muito com-
prometida com o acontecimento, pois estabelecera a sua morada na 
campina de Sodoma sendo, portanto, profundamente atingido pelas 
guerras de Sodoma. Não podia pela graça seguir o caminho da fé, o ca-
minho seguido por Abraão, inteiramente afastado do curso dos aconteci-
mentos deste mundo. Havia, espontaneamente abandonado a elevada e 
santa posição daqueles cuja "cidade está nos céus"  e não buscam um 

nome, um lugar e um quinhão na terra, sofrendo assim as inexoráveis 
consequências das convulsões e vicissitudes do mundo. Sempre será, 
uma coisa amarga e dolorosa para um filho de Deus, imiscuir-se com os 
filhos deste mundo. Nunca saíra ileso, sofrendo prejuízo para a própria 
alma e para o testemunho que lhe está confiado.  

       Qual testemunho deu Ló em Sodoma? Um testemunho muito fraco 
na verdade, se é que deu algum testemunho. O próprio fato de ter se es-
tabelecido em Sodoma foi o golpe mortal no testemunho, pois testemu-
nhar de Deus não fazia parte dos seus objetivos pessoais ao armar suas 

tendas na campina de Sodoma. Interesses pessoais e familiares parecem 
ter sido a razão principal que motivou sua decisão. É importante notar 
que não podemos ter objetivos conflitantes ao mesmo tempo, sendo im-
possível conciliar os interesses mundanos com os interesses do evange-
lho de Cristo. Claro que um servo de Cristo pode fazer as duas coisas, re-
alizar negócios e pregar o evangelho, mas durante todo o tempo, o obje-
tivo deve ser sempre o de servir ao Senhor. Paulo, por exemplo, pregava 
o evangelho e fazia tendas, mas o evangelho era o seu objetivo.  

http://media.wix.com/ugd/755cbb_0c961ba924cd481f89fdaaca448ceca7.pdf
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       O coração é traiçoeiro! Muitas vezes é verdadeiramente espantoso 
como ele nos engana quando ambicionamos bens materiais. Dará inúme-
ras razões plausíveis para os nossos atos pois os olhos do entendimento 
estão cegados pelos interesses mundanos. É comum ouvirmos pessoas 
defendendo posições que admitem ser más, sob o pretexto que dessa 
forma serão mais úteis. A esses, Samuel dá uma resposta poderosa e di-
reta: "obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor  é 
do que a gordura de carneiros". I Samuel 15:22 

       Voltando ao texto, perguntamos: qual dos dois pôde fazer mais o 
bem, Abraão ou Ló? Não é a história destes dois homens uma prova in-
discutível de que o meio mais eficaz de servir o mundo exige sermos fiéis 
por meio da separação e testificarmos contra ele? Mas recorde-se que 
separação genuína do mundo só pode ser  resultado da comunhão com 

Deus. Eu posso excluir-me do mundo e constituir-me o centro do meu 
ser, à semelhança de um monge ou de um cínico. Separação para Deus é 
coisa muito diferente. Uma esfria e contrai-se, enquanto a outra aquece e 
expande. Aquela lança-nos sobre nós próprios e esta faz-nos sair em ati-
vi-dade e amor pelos outros. Assim, no caso de Abraão, vemos que a sua 
separação habilitou-o a prestar um serviço eficaz em favor daquele que, 
por seguir caminhos mundanos, havia se metido em dificuldades: " Ou-
vindo pois Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus 
criados, nascidos em sua casa, trezentos e dezoito, e os perseguiu 
até Dan". Gênesis 14:14  

       Ló era, afinal, irmão de Abraão. E o irmão fraterno deve atuar. "Na 
angústia nasce o irmão". Provérbios 17:17 E acontece muitas vezes 
em épocas de adversidades o coração suaviza-se e torna-se susceptível 
de amabilidade, até mesmo para com aqueles de quem tenhamos nos 
separados. E é notável que enquanto lemos no versículo 12 que "toma-
ram a Ló, filho do irmão de Abraão", no versículo 14 lemos, "ouvin-
do, pois, Abraão que o seu irmão estava preso". As exigências da 
aflição de um irmão são atendidas pela afeição do coração do outro ir-
mão. Isto é divino. A fé verdadeira que sempre nos torna independentes, 
nunca nos deixa ficarmos indiferentes. Nunca nos agasalhamos com nos-
sos mantos, enquanto um irmão sente arrepios de frio.  

       Existem três coisas que a fé faz: "purifica o coração", "age por 
amor"  e "vence o mundo". E todos estes resultados da fé são admira-
velmente apresentados em Abraão, nesta ocasião. O seu coração estava 
purificado das abominações de Sodoma, mostrou verdadeiro amor por 
seu irmão Ló e, finalmente, saiu-se completamente vitorioso contra os 
reis. Tais são os frutos preciosos da fé, princípio celestial extremamente 
honroso para Cristo.  
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       Todavia, o homem de fé não está livre dos assaltos do inimigo. Com 
muita frequência, quase sempre imediatamente a uma vitória, somos 
confrontados com uma nova tentação. Assim aconteceu e Abraão, pois "o 
rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro" depois que voltou de ferir Che-
dorlaomer e aos reis que estavam com ele. Havia, evidentemente, um in-
tento insidioso do inimigo nesta atitude. "O rei de Sodoma" apresenta 
um pensamento muito diferente e mostra uma forma diversa do poder do 
inimigo daquela vista em Chedorlaomer e nos reis que estavam com ele. 
No primeiro caso vemos o silvo da serpente e, no segundo caso, o rugido 
do leão. Mas quer fosse a serpente ou o leão, a graça de Deus era am-
plamente suficiente e o mais apropriado para o seu servo no momento 
exato daquela sua nova necessidade. "E Melquizedec, rei de Salém, 
trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus altíssimo. E 

abençoou-o , e disse: Bendito seja Abraão do Deus altíssimo, o 
Possuidor dos céus e da terra; e bendito seja o Deus altíssimo, 
que entregou os teus inimigos nas tuas mãos".  

       Aqui vemos em primeiro lugar o ponto especial em que Melquizedec 
entra em cena e, o efeito duplo do seu ministério. Ele não apareceu 
quando Abraão saiu em perseguição de Chedorlaomer, mas sim quando o 
rei de Sodoma foi atrás de Abraão.  Isto faz uma grande diferença moral, 
pois um caráter mais profundo de comunhão era necessário para enfren-
tar o maior embate do conflito. Quanto ao ministério, o "pão e o vinho" 
animaram o espírito de Abraão após o conflito com Chedorlaomer, ao 

passo que a benção preparou o seu coração para o combate ao rei de 
Sodoma. Abraão era um vencedor, mas estava prestes a ser novamente 
um contendor, e o sacerdote real animou o espírito do vencedor e fortifi-
cou seu coração do combatente.  

       É particularmente agradável observar a maneira como Melquizedec 
apresenta Deus aos pensamentos de Abraão. Fala d'Ele como "O Deus 
altíssimo, o Possuidor dos céus e da terra"   e, não somente isto, 
mas declara Abraão "bendito"  do mesmo Deus. Isto era efetivamente a 
única forma eficaz para prepará-lo para o encontro com o rei de Sodoma. 
Um homem que era "bendito" de Deus não precisava tomar coisa algu-
ma do inimigo. E se o "Possuidor dos céus e da terra"  enchia a sua 
visão, os bens do rei de Sodoma seriam muito pouco atrativos a si pró-
prio.   

       Por isso, quando o rei de Sodoma faz sua proposta, "dá-me a mim 
as almas, e a fazenda toma para ti", Abraão responde: "Levantei 
minha mão ao Senhor, o Deus altíssimo, o Possuidor dos céus e 
da terra, que desde um fio até à correia de um sapato, não toma-
rei coisa alguma de tudo que é teu; para que não digas: eu enri-
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queci a Abraão". Como poderia ele pensar em livrar Ló do poder do 
mundo, se ele próprio aceitasse ser governado por ele? O único meio de 
libertarmos outro é nós mesmos estarmos inteiramente libertados tam-
bém. Enquanto permanecermos no fogo é-nos de todo impossível tirar-
mos alguém dele. O caminho da separação é o caminho do poder, assim 
como o caminho da paz é bem-aventurança.  

       O mundo, nas suas várias faces, é o grande instrumento que Sata-
nás usa com o fim de enfraquecer as mãos e alienar o afeto dos servos 
de Cristo. Porém, bendito seja Deus, pois quando o coração Lhe é fiel, Ele 
vem sempre animar, fortalecer e fortificar, e sempre no momento mais 
oportuno. "Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, 
para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito 
para com ele". II Crônicas 16:9  

       Isto é uma verdade animadora para os nossos corações tímidos, du-
vidosos e vacilantes. Cristo será a nossa força e escudo. Como diz o Sal-
mo 140:7, Ele cobrirá a nossa cabeça no dia da batalha; "adestra as 
nossas mãos para a peleja e os nossos dedos para a guerra"  Sal-
mo 144:1 e, por fim, esmagará em breve Satanás "debaixo dos nossos 
pés". Romanos 16:20 Tudo isto é consolador para o coração ansioso por 
fazer guerra ao "mundo, a carne e o diabo". Que o Senhor guarde os 
nossos corações fiéis a Si no meio da cena ardilosa que nos rodeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto extraído de ESTUDOS SOBRE O LIVRO DO GÊNESIS  de C.H.Mackintosh  
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ESTUDO SOBRE O LIVRO DO GÊNESIS 

Gênesis 11:1-9 e 12:1-4 

      Os capítulos 11 e 12 são de profundo interesse para a mente espiritu-
al. Registram dois grandes fatos, a saber, a edificação de Babel (11:1-4) 
e a chamada de Abraão (12:1-4). O esforço do homem para suprir as su-
as necessidades, e a provisão de Deus dada à conhecer à fé. Ou, em ou-
tras palavras, a diligência do homem para se estabelecer na terra, e Deus 
chamando dela um homem, para ter a sua porção e o seu lar no céu. 
 
     “E era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fa-
la. E aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na 
terra de Sinar e habitaram ali. E disseram: Eia, edifiquemos nós 

uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos 
um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda 
a terra”. (Gênesis 11:1-4) 

  
     O coração humano procura sempre um nome, uma parte e um centro 
na terra. Nada sabe dos desejos quanto ao céu, do Deus do céu ou da 
glória. Deixado entregue a si, encontrará sempre os seus fins neste mun-
do; edificará sempre abaixo dos céus. São necessários a chamada de 
Deus e o poder de Deus, para elevar o coração do homem acima deste 
mundo, pois o homem é uma criatura rasteira, alienado do céu e ligado a 

terra. No quadro que agora temos perante nós não há reconhecimento de 
Deus, nem um olhar para cima, nem esperança n’Ele; nem tão pouco se 
tratou de pensamento do coração humano para fazer um lugar no qual 
Deus pudesse habitar. 
 
     O nome de Deus nunca é mencionado. Fazer um nome para si próprio 
foi o único objetivo do homem na planície de Sinar. E tal tem sido o seu 
objetivo desde então. 
 
     Quer contemplemos o homem na planície de Sinar ou nos bancos do 
Tigre, vemos que ele é sempre a mesma criatura, independente, orgulho-

so e sem Deus. Existe uma consistência melancólica em todos os seus 
propósitos, nos seus princípios e caminhos; procura sempre colocar Deus 
aparte e exaltar-se a si próprio.   
 
     A verdade é que, seja qual for a luz a que olharmos para esta confe-
deração Babilônica, é nítido vê-la na primitiva manifestação do gênio e 
energias do homem, sem contar com Deus. Se olharmos para o decorrer 
da história humana, perceberemos facilmente uma tendência acentuada 
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para formação de associações ou confederações. O homem busca a maior 
parte das vezes alcançar os seus fins deste modo. Quer seja por meio da 
Filantropia, da Política ou da Religião, nada pode ser feito sem uma asso-
ciação de indivíduos bem organizados. 
 
     É conveniente notarmos este princípio – bom frisarmos o começo da 
sua operação – para vermos o modelo primitivo que as páginas inspira-
das nos dão duma associação humana, como a vemos na planície do Si-
nar, no seu planejamento, objetivo, intento e malogro. 
 
      Se olharmos em volta de nós, na atualidade, veremos o mundo cheio 
de organizações e, será inútil descrevê-las, visto que são tão numerosas 
quanto os propósitos do coração humano. Todavia vale ressaltar que a 

primeira de todas foi a associação do Sinar, organizada com o fim de 
promover os interesses humanos e exaltar o nome do homem, propósitos 
estes que podem bem ser postos em competição com qualquer outro que 
chame a atenção neste século iluminado e civilizado. Porém, no parecer 
da fé, há nisso um grande defeito, a saber, Deus é deixado para fora. 
 
      Procurar exaltar o homem sem Deus é exaltá-lo a um ponto estouva-
do apenas para que possa ser lançado dali em confusão desesperada e 
em irreparável ruína. O Cristão deve apenas conhecer uma associação, e 
esta é a Igreja do Deus vivo, unida pelo Espírito Santo que veio do céu 
como testemunha da glorificação de Cristo, para batizar os crentes num 

corpo, e constituí-los em lugar de habitação de Deus. 
 
      Babilonia é o próprio oposto disto, em todos os sentidos e, torna-se 
no fim, como sabemos, “morada de demônios”. (Apocalipse 18) 

 
  

       Então o Senhor disse: “Eis que o povo é um, e todos tem uma 
mesma língua; e isto é o que começam a fazer; e agora não have-
rá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos 
e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua 
do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a 
terra; e cessaram de edificar a cidade”. (Gênesis 11:6-8) 

 

      Tal foi o fim da primeira tentativa do homem para se associar e as-
sim será até ao fim. “Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados; 
dai ouvidos, todos os que sois de longes terras: cingi-vos e sereis 
feitos em pedaços”. (Isaias 8:9) 

 

      Quão diferente é quando Deus ajunta os homens! No capítulo 2 de 
Atos dos Apóstolos vemos o bendito Senhor vindo, em graça infinda, para 
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encontrar o homem nas próprias circunstâncias em que o pecado o havia 
posto. O Espírito Santo habilitou os mensageiros da graça a darem sua 
mensagem na própria língua em que cada um havia nascido. Preciosa 
verdade esta, que Deus desejou alcançar o coração do homem com a do-
ce história da graça!  
 
      A lei dada do monte em fogo não foi assim promulgada. Quando 
Deus dizia o que o homem devia ser, falou só numa língua; mas quando 
dizia o que Ele Próprio era, falou em muitas línguas. A graça passou so-
bre a barreira que a verdade e a loucura do homem tinham dado causa a 
que fosse erguida, a fim de que cada homem pudesse ouvir e compreen-
der as boas novas da salvação – “as obras maravilhosas de Deus”. 
 

      E com que fim? Precisamente para associar os homens sobre o terre-
no de Deus, em volta do centro de Deus e segundo os princípios de Deus. 
Era para lhes dar, na realidade, uma língua, um centro, um objetivo, uma 
esperança, uma vida. Era para os ajuntar de tal forma que nunca mais 
fossem espalhados ou confundidos; para lhes dar um nome e um lugar 
que deveriam perdurar para sempre. Para lhes edificar uma cidade e uma 
torre cujo topo não só chegaria ao céu, mas cujos fundamentos inabalá-
veis, lançados pela mão onipotente do próprio Deus, estariam no céu.  
 
      Era para os ajuntar em volta da Pessoa gloriosa de um Cristo ressus-
citado e exaltado, e uni-los a todos num grande desígnio de louvor e ado-

ração. Abrindo o Apocalipse, no capítulo 7, “encontramos todas as na-
ções, e tribos, e povos, e línguas”, perante o Cordeiro, tributando-lhe 
com uma mesma voz todo o louvor.  
 
      Desta maneira as três Escrituras podem ser lidas com interessante e 
proveitosa ligação: em Gênesis 11 Deus dá várias línguas como uma ex-
pressão do Seu julgamento; em Atos 2 Ele dá várias línguas como ex-
pressão de graça; e em Apocalipse 7 vemos todas essas línguas em volta 
do Cordeiro na glória. Quão melhor é, portanto, encontrarmos o nosso 
lugar na associação de Deus do que na do homem!       
 

      A primeira acaba na glória, a última na confusão; aquela é conduzida 
pela energia do Espírito Santo, esta pela energia profana do homem pe-
cador; uma tem como objetivo a exaltação de Cristo, a outra tem como 
seu alvo a exaltação do homem, de um modo ou de outro.      
 
      Por fim, podemos dizer que todos aqueles que, sinceramente, dese-
jam conhecer o verdadeiro caráter, objetivo e fim das associações huma-
nas, devem ler os primeiros versículos de Gênesis 11; e, por outro lado, 
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todos quantos desejarem conhecer a excelência, a beleza, o poder e ca-
ráter duradouro da associação divina, devem olhar para essa corporação 
santa, viva e celestial, que é chamada no Novo Testamento, a Igreja do 
Deus vivo, o Corpo de Cristo, a Noiva do Cordeiro.     
 
      Que o Senhor nos ajude a meditar e a compreender estas coisas no 
poder da fé, porque só deste modo poderão beneficiar as nossas almas. 
Os pontos da verdade, por muito interessantes que sejam; 0 conheci-
mento bíblico, por muito extensivo e profundo que seja; a crítica bíblica, 
por muito rigorosa e valiosa que possa ser, deixam o coração vazio e as 
afeições frias.        
 
      Precisamos achar Cristo nas Escrituras e, tendo-O achado, devemo-

nos alimentar d’Ele pela fé. Isto dará frescura, unção, poder, vitalidade, 
energia e intensidade, coisas das quais necessitamos profundamente 
nestes dias de frio formalismo. Qual é o valor duma ortodoxia fria sem 
um Cristo vivo, conhecido em todas as Suas atrações poderosas e pesso-
ais? Sem dúvida, a sã doutrina é imensamente importante e todo o servo 
fiel de Cristo sentir-se-á terminantemente chamado para guardar e con-
servar “o modelo das sãs palavras”. (II Timoteo 1:13)       
 
      Mas, afinal, Cristo vivo é a própria alma, e vida, as juntas e medula, 
as capilares e artérias, a essência e substância da sã doutrina. Possamos 
todos nós, pelo poder do Espírito Santo, ver mais beleza e preciosidade 

em Cristo, e assim sermos afastados do espírito e princípios da Babilonia. 
 
         
 
 
 

Texto extraído de ESTUDOS SOBRE O LIVRO DO GÊNESIS  de C.H.Mackintosh 
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PENSANDO NA ETERNIDADE FUTURA 

      “Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraque-
za; porque não sabemos orar como convém, o mesmo Espírito intercede 
por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os 
corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de 
Deus é que ele intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas 
cooperam para o bem dos que amam a Deus, isto é, aos que segundo o 
Seu propósito são chamados. Porque aos que antes conheceu, também 
os predestinou para que fossem feitos conforme a imagem de Seu Filho, 
para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predesti-
nou, a estes também chamou; e aos que chamou a estes também justifi-
cou; e aos que justificou, a estes também glorificou.” (Romanos 8:26-30) 

      
     Esta passagem vital bem pode ser considerada como o texto central 
do Novo Testamento que resume a doutrina de um chamamento eficaz. 
Sua implicação mais profunda é no sentido de que somente os que assim 
são chamados serão capazes de responder, ou seja, que aparte deste 
chamamento, ninguém buscará a Deus. Todo crente sincero é consciente 
do fato de que se ele não houvera sido movido pelo Espírito Santo nesse 
sentido, ele por si próprio nunca teria se convertido a Deus por meio de 
Cristo.   
 
     Esse texto inspirado afirma que os que são “chamados segundo 

Seu propósito” são objeto de uma providência completa. Nele, especifi-
camente certas garantias divinas são pormenorizadas como “operando 
juntamente” para o bem dos que assim são chamados, tais como, a 
presciência divina, a predestinação divina, o chamamento divino, 
a justificação divina e a glorificação divina. 
 
     Deve-se observar aqui que o chamamento divino está catalogado co-
mo a mais determinante e transcendente ação de todas as realizações di-
vinas. Com efeito, a verdade ensinada neste contexto está centralizada 
especificamente no ato do chamamento divino. 

    
     Em primeiro lugar, os crentes são designados como os “chamados 
segundo o Seu propósito” e, em segundo lugar, deles se diz que são 
chamados por Deus. O título: “os que conforme o Seu propósito são 
chamados” aplica-se a todos os eleitos, inclusive aos que hão de ser al-
cançados, porque essa distinção está perfeita e soberanamente inserida 
na mente de Deus, conforme: 
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     Efésios 1: 4-8 “Assim como nos escolheu nele antes da funda-
ção do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e 
em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, se-
gundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória que ele 
nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção 
pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da 
sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós com 
toda a sabedoria e prudência.” 
 
     Contudo, vale ressaltar que os eleitos que ainda não foram alcança-
dos, com respeito ao evangelho continuam cegos como os demais incré-
dulos até que sejam iluminados pelo Espírito Santo. Também permanece 
a verdade de que afora esta inclinação efetuada divinamente, nenhum 

perdido se voltará para Cristo. 
 
      Resta-nos assim a certeza de que, sem excetuar nenhuma das gera-
ções da humanidade nesta era, todos os predestinados serão chamados, 
todos os chamados serão justificados e todos os que são justificados se-
rão glorificados. 
 
       Romanos 8:31,38-39 “Que diremos pois à vista destas coi-
sas?... Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, 
nem anjos, nem principados, nem cousas do presente, nem do 
porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qual-

quer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está 
em Cristo Jesus nosso Senhor.” 
      
          
 

 

Texto extraído de TEOLOGIA SISTEMÁTICA Lewis Sperry Chafer 
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A LUTA ENTRE AS DUAS NATUREZAS 

I João 1:1-10 - Gálatas 5:16-17 - Romanos 7:15 - 8:39 

      Em certas porções das Escrituras, especialmente Romanos 6:1-8:13 e 
I João 1:1-2:2, há uma importante distinção entre dois usos da palavra 
pecado, que serão óbvios se recordarmos que essa palavra se refere al-
gumas vezes à natureza adâmica, e outras, ao mau resultante dessa na-
tureza. O pecado como uma natureza é a raiz dos pecados que comete-
mos. Pecado é a raiz que produz seu próprio fruto em pecados que são os 
nossos malfeitos. Pecado é o “velho homem”, enquanto pecados são as 
suas manifestações em nossa vida diária. 
 
     Há abundante testemunho bíblico quanto ao fato de que a “carne”, o 

“velho homem” ou “pecado” são a fonte do mal e estão na vida do filho 
de Deus enquanto ele estiver vivo no próprio corpo. Mas os crentes tem 
um bendito tesouro na possessão do “novo homem” como morador; mas 
eles tem este “tesouro em vasos de Barro, para que a excelência do 
poder seja de Deus, e não de nós”. (2 Coríntios 4:7) e “que trans-
formará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo 
glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si to-
das as coisas”. (Filipenses 3:21) 
 
     A personalidade – o ego – mantem sua total individualidade ao longo 

de toda sua vida terrena, embora experimente o maior avanço possível 
na transformação e regeneração do seu estado de perdição em Adão para 
o de perdoado, justificado e salvo nas posições e possessões inerentes de 
um filho de Deus em Cristo. O que estava perdido foi perdoado, justifica-
do e salvo e recebeu a nova natureza divina que é a vida eterna. Embora 
nascido de Deus e possuidor de uma nova natureza divina, a debilidade 
da carne e a disposição da natureza pecaminosa, ou melhor, do “velho 
homem”, continuam presentes até a mudança final de residência desta 
terra para o céu.  
 
     Em 1 João 1:8 e 10 se faz uma clara advertência contra qualquer pre-

sunção de que com o novo nascimento deixamos de pecar. Em primeiro 
lugar se adverte aos cristãos que suponham não ter mais a natureza pe-
caminosa: “Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a 
nós mesmos, e não há verdade em nós”. Esta é distintivamente uma 
palavra que concerne à natureza pecaminosa do crente e que de modo 
algum tem aplicação aos perdidos. 
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     É dirigida aos crentes, e a todos os crentes. Não devemos supor tam-
bém que na passagem se faça referência apenas a uma classe de cristãos 
desafortunados, ignorantes ou não santificados. Aqui não Há distinção de 
classes, sejam quais forem. É o testemunho do Espírito de Deus com re-
ferência a toda pessoa regenerada. Se alguém disser que não tem natu-
reza pecaminosa significa que esse tal se engana a si próprio e a verdade 
não está nele. Evidentemente, a passagem se propõe corrigir aos crentes 
que proclamam estar livres do pecado inato e possam até acreditar que 
de fato o estão. 
 
     Uma mente auto satisfeita não é necessariamente a mente de Cristo. 
Na mesma passagem se diz também que os crentes não devem afirmar 
que não têm pecado, sendo os pecados um fruto da “velha natureza”: 

“Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua pa-
lavra não está em nós”. (1 João 1:10)   
 
     Outra vez, isto não é dito com relação a certa classe de cristãos não 
consagrados, mas é algo concernente a todos nós, crentes verdadeiros. 
Alijar-se do claro ensinamento dessa passagem corretiva é “fazer a 
Deus mentiroso” e descobrir que a “Sua palavra não está em nós”. A 
fonte pecadora é nossa “velha natureza” e não a “nova natureza” adqui-
rida graciosamente quando aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Sal-
vador.  
 

     Na mesma Epístola, um pouco mais adiante, lemos que agora os cris-
tãos não praticam mais o pecado ilegalmente como o faziam antes do 
“novo nascimento”, mas também ensina que não pode adjudicar-se o pe-
cado à “nova natureza” como sua fonte: “Qualquer que é nascido de 
Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele; 
e não pode pecar, porque é nascido de Deus”. (1 João 3:9) 
 
     A passagem não ensina que os cristãos não pecam, nem mesmo que 
alguns poucos não o fazem, não havendo aqui nenhum registro de uma 
classe de crentes especiais. O que se diz é que todos foram “engendrados 
de Deus. Nas Escrituras se ensina muito mais, pois havendo duas nature-

zas no crente, há um conflito entre a “nova natureza” que é operada pelo 
Espírito e, a “velha natureza” que trabalha através da carne. “Digo pois: 
Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a car-
ne; e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que que-
reis”. (Gálatas 5:16-17) 
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     A luta contínua entre as duas naturezas dos cristãos, com anotações 
entre parênteses, expressam bem o conflito oposto pelo “novo ego” ao 
“velho ego”: “15 Porque o que faço(por causa da velha natureza) não o apro-
vo; pois o que quero(por causa da nova natureza) isso não faço(o velho), mas 
o que aborreço(o novo) isso faço. 16 E, se faço(o velho) o que não que-
ro(o novo), consinto com a lei(a vontade de Deus para mim) que é boa. 17 De 
maneira que agora já não sou eu(o novo) que faço isto, mas o peca-
do que habita em mim. 18 Porque eu sei que em mim, isto é, na 
minha carne(o velho) não habita bem algum; e com efeito o  querer 
está em mim(o novo),  mas  não  consigo  realizar(o velho) o  bem.19  

Porque não faço o bem que quero(o novo), mas o mal que não que-
ro(o novo) esse faço. 20 Ora se eu faço(o velho) o que não quero, já não 
o faço eu(o novo), mas o pecado que habita em mim(o velho). 21 Acho 

então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está 
comigo. 22 Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na Lei 
de Deus; 23 Mas vejo nos meus membros(o velho) outra lei, que bata-
lha contra a lei do meu(o novo que se deleita na lei de Deus) entendimento, 
e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus(o velho) 
membros. 24 Miserável(o cristão) homem que eu sou! Quem me livra-
rá do corpo desta morte? 25 Dou graças a Deus por Jesus Cristo 
nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo à 
lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. (Romanos 7:15-25) 
 
     Mas o Espírito nos liberta da velha natureza: “1 Portanto, agora ne-

nhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não 
andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Porque a lei do 
Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da 
morte. 3 Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava 
enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança 
da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne; 4 

Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos 
segundo a carne, mas segundo o Espírito.” (Romanos 8:1-4) 
 
      Concluindo: “37 Mas em todas estas coisas somos mais que ven-
cedores, por aquele que nos amou. 38 Porque estou certo de que, 

nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem 
as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39 Nem a altura, nem 
a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do 
amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. (Romanos 8:37-39)  

     
  

Texto extraído de TEOLOGIA SISTEMÁTICA  de Lewis Sperry Chafer 
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O DISCURSO DO APOSENTO ALTO  

 (OS ENSINAMENTOS DO CRISTO ENCARNADO) 

     O terceiro e último dos discursos de Cristo se encontra nos capítulos 

13 a 17 de João, e ainda que tenha sido apresentado aos discípulos como 

os outros dois (Sermão da Montanha e Sermão do Monte das Oliveiras), 

tem um caráter bem distinto e um propósito mais determinado que aque-

les. O leitor atento que discerne bem a Palavra de Deus deve estar intei-

rado de que está frente a uma doutrina que corresponde somente à Igre-

ja na era presente, e de que, diferentemente do Sermão da Montanha e 

do Monte das Oliveiras que estão relacionados com o Antigo Testamento, 

este discurso está centrado nas partes seguintes do Novo Testamento, 

que inclusive ainda não estavam reveladas e escritas. 

     Este discurso, que alguns chamam de conversação, é o campo onde 

estão semeados os ensinamentos da graça e se confirma que em nenhu-

ma outra parte das Escrituras se anuncia com mais clareza e descompli-

cadamente a doutrina cristã. Em vista do hábito de alguns teólogos em 

chamar de doutrina cristã as revelações em toda a Bíblia, vale ressaltar 

que tudo o que corresponde ao caráter cristão se distingue do que cor-

responde ao judaísmo, e se coloca dentro do propósito de Deus para a 

presente era, ou seja, dentro do chamamento tanto de judeus como 

de gentios para que sejam transformados pela graça redentora, e 

se constituam no Corpo e Esposa de Cristo. 

     A verdade relacionada com a Igreja, o povo celestial, se acha em por-

ções posteriores do Novo Testamento, ou mais especificamente, em to-

dos os textos bíblicos que vem depois dos Evangelhos sinópticos. Como 

este povo celestial deve distinguir-se de todas as outras gentes que exis-

tem sobre a terra, deve haver uma parte da revelação especificamente 

designada para esse povo. Existe esse corpo da revelação, e seu primeiro 

pronunciamento o fez o próprio Cristo no Cenáculo ou Aposento Alto. 

     O discurso do Aposento Alto é, portanto, a voz de Cristo, e é o fun-

damento no qual se baseiam as posições, as possessões e os privilégios 

do Cristão. É especialmente certo que se compreendemos exatamente os 

ensinamentos de Cristo no Cenáculo, podemos nos inteirar cabalmente 

do que é puramente cristão em seu caráter. 
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     É notório que houve uma transição evidente apesar do curto espaço 

de tempo decorrido entre o discurso do Monte das Oliveiras, que foi diri-

gido aos discípulos em sua condição de representantes do judaísmo, e o 

discurso do Aposento Alto, dirigido a estes mesmos homens, mas não 

mais em sua condição de pessoas regidas pela lei judia, conforme João 

15:25, e sim na condição de pessoas lavadas pela Palavra que o Senhor 

lhes havia falado em João 13:10 e João 15:3. 

     E não se pode indicar uma transformação maior do que a que afirmou 

Cristo deles quando disse:”Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odi-

ou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. 

Não são do mundo como eu do mundo não sou”. (João 17:14,16). 

Neste momento os discípulos se acham vitalmente relacionados com Cris-

to, como indicam estas palavras:”Naquele dia conhecereis que estou 

em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós”. (João 17:20) 

     Assim forma-se uma unidade comparável somente a que existe entre 

o Pai e o Filho. Com respeito a esta unidade disse Cristo:”Para que to-

dos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que tam-

bém eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me 

enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que se-

jam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que 

eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça 

que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me 

tens amado a mim”. (João 17:21-23) 

     A estes mesmos homens foi entregue todo o corpo da doutrina, e daí 

em diante eles fundaram suas relações em torno da Direção d’Aquele que 

morreu por eles, e com quem eles se levantarão na nova vida. O tempo 

de levar a efeito este discurso está estabelecido claramente: deveria co-

meçar a valer imediatamente depois da morte, ressureição e ascensão de 

Cristo, logo depois da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. 

Compare-se João 13:7; 16:12-15; 17:13,14,16. 

     Não se havia introduzido essa classe de doutrina nunca antes no 

mundo. É estranha a todas as Escrituras que antes foram escritas. Sete 

doutrinas principais são apresentadas no discurso, mas não são aborda-

das em forma sistemática e ordenada. A informalidade se demonstra no 

fato de que Cristo voltou a falar dos mesmos assuntos várias vezes. Ele 
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se referiu três vezes à oração e, pelo menos cinco vezes ao novo ministé-

rio do Espírito Santo. Geralmente os expositores deste discurso incluem 

nele a oração intercessora que se encontra no capítulo 17. O versículo 13 

desse capítulo relaciona essa oração com o discurso:”Mas agora vou 

para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria 

completa”. 

     Há que se notar também, uma pequena referência nesta parte da Es-

critura ao caminho da salvação e à base sobre a qual ela repousa. Nos 

primeiros 12 capítulos de João se declara o Evangelho da divina graça pa-

ra os perdidos. Começando no capítulo 13, se apresenta a verdade que é 

aplicável somente aos que são salvos. Mesmo em João 16:7-11, que de-

fine a obra do Espírito para os incrédulos, não há uma mensagem direta 

para eles, mas sim uma para os crentes em Cristo, sobre o incomensurá-

vel valor de dar o testemunho cristão e de efetuar atividades para a sal-

vação das almas. 

     Sãos os seguintes os principais temas incluídos nesse discurso: (a) 

Uma nova relação com Deus, (b) limpeza e comunhão ininterruptas, (c) a 

permanência em Cristo para poder dar frutos, (d) uma nova relação com 

o Espírito Santo, (e) uma nova relação entre os crentes em Cristo, (f) 

uma nova base para a oração, e (g) uma nova esperança. 

     UMA NOVA RELAÇÃO COM DEUS. Nas Epístolas, especialmente em 

Romanos, o ato supremo de Deus que consuma todas as suas poderosas 

obras para salvação do crente em Cristo é a justificação; Uma justifica-

ção que é o reconhecimento por parte de Deus da perfeição que o crente 

em Cristo acha em seu Salvador, a qualse torna corretamente possível 

somente por causa da verdade de que o salvo em Cristo está tão vital e 

eternamente unido com Ele que participa real e completamente no que 

Cristo é. Cristo, digamos assim, é a Justiça de Deus. 

     Estar em Cristo é, então, a maior realidade que pode caracterizar o 

ser humano. Tão certo como o homem se torna participante da condição 

a que Adão chegou por causa da sua queda, de igual modo é certo que o 

crente em Cristo, por causa do seu novo nascimento e de sua união com 

Cristo mediante o batismo do Espírito, participa do que Cristo é, e nele se 

inclui na Justiça de Deus.  



http://www.pubgv.com 17 

 

     Esta é a maior de todas as realidades, ou seja, que a justificação não 

torna justo ao crente em Cristo, sendo apenas o reconhecimento divino 

da proclamação do fato de que o crente em Cristo é justo. Assim, subsis-

te a fórmula enunciada que é esta: O crente em Cristo é justo porque 

está em Cristo e é justificado porque é justo. Deus não poderia ser 

justo e deixar de justificar a aquele que, por estar em Cristo, foi feito jus-

tiça de Deus. Diante disso, pode-se dizer que a nova criação é a entida-

de que se forma mediante a união do Cristo ressuscitado com aquele 

que está nEle. 

     O termo Igreja se aplica ao corpo que resulta dessa união e passa a 

ser a Esposa de Cristo. É a companhia de crentes que se incorpora a 

Cristo, conforme está escrito:  

     “De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é; as 

coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”. (II Coríntios 

5:17) 

     “Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por-

que todos quanto fostes batizados em Cristo já vos revestistes de 

Cristo. Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; 

porque todos vós sois um em Cristo Jesus”. (Gálatas 3:26-28) 

     “Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incicurcisão 

tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura”. (Gálatas 

6:15) 

     Surge um grande erro quando se crê que tudo isto se aplica também 

aos santos do Antigo Testamento em seus dias. Não pode haver santo 

perfeito, quanto a sua posição, enquanto não houve a ressureição de 

Cristo, a única fonte de justiça que Deus conta no pecador. Por outro la-

do, não há cristão na presente dispensação que não tenha sido aperfei-

çoado por causa da sua posição em Cristo; não há cristão, portanto, que 

não seja justificado para sempre. 

     Nesta verdade que excede a todo o entendimento se baseia tudo o 

que se revela no Novo Testamento. Para qualquer observador, por mais 

casual que seja, tem que ser óbvio que tal relação não se contemplou no 

Antigo Testamento, nem nos Evangelhos sinópticos, nem mesmo no 
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Evangelho de João, até o momento em que se dá o discurso do Apo-

sento Alto.  

     Como já se tem dito, os primeiros 12 capítulos de João – com exceção 

do relato da discussão de Cristo com os judeus – apresentam o Evange-

lho da salvação pela graça. Mas, sem dúvida, a expressão em Cristo não 

aparece neste Evangelho nem em nenhuma parte do Texto Sagrado até 

que cheguemos ao discurso do Apesento Alto. Somente a partir dali é 

revelado que o crente cristão está em Cristo.  

     A primeira menção sobre esta união vital e orgânica de Cristo e dos 

que nEle creem se acha em João 14:20: 

     “Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em 

mim, e eu em vós”. 

     Até mesmo o conhecimento desta união maravilhosa se posterga até 

“aquele dia” que, segundo o contexto é o dia de Pentecostes, ou seja, o 

dia do advento do Espírito Santo ao mundo. 

 

 

ENSINAMENTOS DO CRISTO ENCARNADO - CAPÍTULO VII TOMO II – LEWIS SPERRY CHAFER 

( continua ) 
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O NASCIMENTO DE CRISTO  
  

Em primeiro lugar, é importante notar a distinção entre o nascimento de Cristo e a 
sua encarnação. O nascimento não passa de um incidente próprio ao todo re-

lacionado com a encarnação. Esta, uma estupenda empresa de Deus, compreende o 
advento da segunda Pessoa da Divindade para entrar na família humana, que tem 

em Seu propósito máximo Sua eterna participação com ela. É uma das sete maiores 
empresas na história do universo: a criação dos anjos, a criação das coisas ma-

teriais, incluindo a vida sobre a terra, a encarnação, a morte do Encarnado, a 
ressurreição do Encarnado, o seu retorno em Glória e a criação dos novos 

céus e da nova terra. A enormidade do significado da encarnação não pode ser 
compreendida pelo entendimento humano, embora o propósito redentor da graça 

projete certa luz sobre ela, que de outro modo seria inexplicável. 
 

Admitindo-se que foi propósito divino que a segunda Pessoa da Trindade entrar no 
reino humano para tornar-se verdadeiro nome, qual método seria melhor para alcan-

çar esse fim? O Senhor Jesus tinha que ter o seu próprio espírito humano, a sua pró-

pria alma e o seu próprio corpo. Isto não seria viável por qualquer outra forma, por 
exemplo a possessão ou a apropriação do corpo de algum ser existente, pois esse 

método não resultaria em nada mais do que uma morada. Por outro lado, ele não po-
deria aparecer verdadeiramente entre os homens, como um deles, mas sem uma ori-

gem humana natural. Nesse caso não seria possível estabelecer sua verdadeira hu-
manidade, nem sua relação justa com todos os homens da terra. 

 
Tornou-se assim necessário que ao entrar um membro da Trindade na família huma-

na, teria que ser igual a todos os demais, para que ninguém pudesse questionar a 
genuinidade da sua humanidade nem a permanência nela. É certo também que por 

causa de sua Divindade imutável, Ele não poderia ser filho de um pai humano. Se Ele 
houvesse nascido de pai e mãe humanos, não haveria nada para identificar sua hu-

manidade como justa propriedade da sua Divindade. Por outro lado, se Ele não tives-
se qualquer parentesco humano, não existiria uma base legítima para provar de fato 

a sua humanidade. O arranjo divinamente preparado segundo o qual Ele devia ser 

engendrado pelo Espírito Santo e nascer de uma mulher foi a solução perfeita para 
este problema. As indagações quanto a segurança de que a mãe poderia impartir-

lhe uma natureza humana completa e perpetuar a linhagem da raça, ficaram comple-
tamente respondidas através do testemunho das Escrituras com respeito à verdade 

de que Ele, embora engendrado pelo Espírito Santo, possuiu natureza humana com-
pleta, ou seja, corpo, alma e espírito. Ele é da descendência de Abraão, da tribo de 

Judá e Herdeiro do Trono de Davi. E mais, para que esta única Pessoa pudesse assen-
tar-se no trono de Davi, teria que ser da linhagem direta de Davi e herdeiro legítimo 

do trono. 
 

A estas evidências de sua completa humanidade, podemos agregar as genealogias 
que atestam sua origem humana desde Abraão e Adão. Esse perfeito parentesco hu-

mano lhe era absolutamente indispensável pois Ele, como Mediador, haveria de reali-
zar a obra da Redenção. Ele tinha que ser da linhagem de Adão, juntamente com o 

mais claro título de Cumpridor do pacto feito com Abraão, o qual estipula que todas 

as nações da terra hão de ser abençoadas através da descendência de Abra-
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ão.  Assim, de acordo com a fidelidade de Deus, ao tornar-se homem, a segunda Pes-

soa da Divindade, nasce da raça de Adão e se converte no legítimo Cumpridor dos 
pactos, ao nascer da linhagem de Israel, da descendência de Abraão, da tribo de Judá 

e da linhagem real de Davi. 
 

Ao apresentar esta incomparável Pessoa que é Deus e homem, as Escrituras afirmam 
que na encarnação esta Pessoa reteve sua Divindade absolutamente intocá-

vel. Afirmar que Cristo é Deus é afirmar que tudo que há em Deus está presente em 
Cristo e as Escrituras dão testemunho desta sublime verdade: "Porque nele habita 

corporalmente toda a plenitude da Divindade". Colossensses 2:9  Por tanto, é 
certo que desde o momento em que Cristo se fez Deus Homem, no nascimento ou 

antes dele, sua Divindade sem míngua estava nele, não como uma Pessoa da Divin-
dade mora no crente em Cristo, mas sim no sentido de que a Divindade era o traço 

essencial dessa Pessoa. Como os demais homens são seres tripartidos - corpo, alma e 
espírito, esta Pessoa tem quatro essências: Divindade, corpo humano, alma humana 

e espírito humano. Como Pessoa da Divindade, pode localizar-se e manter sua identi-

dade de existência, que é o Deus Homem. Durante 33 anos Ele esteve aqui na terra 
e, desde então, está sentado à destra do Pai celestial na Glória. E, aleluia, esta in-

comparável Pessoa voltará à terra e reinará. Para acomodação ao ponto de vista hu-
mano, sempre preso às coisas materiais, está implícito que aonde quer que esteja a 

sua humanidade, lá estará também a sua Divindade. Ou melhor, aonde quer que a 
sua Divindade decida estar, também tem que estar necessariamente a sua humani-

dade. 
 

Embora se reconheça a verdadeira e perfeita humanidade da segunda Pessoa, adqui-
rida por meio do nascimento virginal, sem dúvida o primordial fator neste Deus Ho-

mem, neste Cristo de Deus, é sua Divindade intacta e inalterável. Apesar do fato de 
ter entrado na raça onde todos, sem exceção, estão arruinados pelo pecado, a Divin-

dade de Cristo não recebeu dano algum por este parentesco. Mesmo tendo em vista 
que a pecaminosidade da humanidade é universal, vale ressaltar que o pecado foi in-

troduzido naqueles, Adão e Eva, que foram criados sem mácula, e que Cristo, sendo o 

mesmo Deus, não poderia jamais cair em pecado. Assim, a humanidade de Cristo 
apresenta semelhanças e contrastes quando se compara com a humanidade de Adão 

antes da queda. 
 

Em primeiro lugar, cabe fazer uma distinção importante na maneira como estes dois 
Adãos entraram em sua carreira humana. O primeiro Adão foi criado diretamente por 

Deus e, portanto, estava dotado de uma existência livre do pecado inerente dessa 
criação. Lhe estava garantida sua impecabilidade em função de que Deus não criara 

um ser pecaminoso. De forma distinta, o último Adão entrou na raça humana, engen-
drado como Deus Homem pelo Espírito Santo, ou seja,  engendrado pela Terceira 

pessoa da Divindade, também membro da Trindade e por isso uma fonte livre do pe-
cado. Ora, esse parentesco humano para assegurar sua humanidade, resultante do 

engendramento pelo Espírito Santo e nascimento de uma mulher, foi a solução única 
e perfeita para resolver o problema da necessidade de encarnação do Deus Ho-

mem, mas por oportuno, ressaltando-se que isto não tem qualquer relação com o en-

gendrar a Divindade de Cristo. 
 

E mais, ledo engano é pensar-se que Cristo recebeu sua Deidade do Pai divino e sua 
humanidade da mãe humana. Ele nunca foi engendrado no aspecto divino, nem foi 
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em nenhum sentido um produto procedente de outro. Ele era Deus e, o que Ele sem-

pre havia sido foi unido em identificação eterna com a humanidade. A obra de engen-
dramento pelo Espírito Santo é um mistério. O que cria todas as coisas faz com que 

uma virgem conceba e dê a luz a um Filho. Este ato criador tem o propósito de asse-
gurar a humanidade de Cristo, sugerindo que qualquer que seja a parte deste Unigê-

nito Filho engendrada pelo Espírito Santo,  tem que estar tão limpa do pecado quanto 
o Criador que a produziu. Não deve haver dificuldade alguma quanto ao entendimento 

disso pelo fato de que até mesmo a mãe humana reconheceu a necessidade de um 
Salvador : "Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, E o meu 

espírito se alegra em Deus meu Salvador" . Lucas 1:46-47 
 

Embora se declare em Hebreus 4:15 que o Senhor Jesus Cristo teve uma natureza li-
vre de pecado, a passagem central que afirma esta verdade está em Lucas 1:35 

"Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo , e a virtu-
de do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, que 

de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus" . Estas afirmações não impli-

cam em nenhum procedimento natural pois quando se diz a ela que o Filho será en-
gendrado pelo Espírito Santo, também se diz que o menino que nascerá será santo e 

Filho legítimo de Deus. Assim, a natureza caída da mãe fica divinamente excluída. Es-
te é o significado da segurança que lhe é dada de que o filho que ia dar à luz seria 

santo. 
 

Temos que ter muito cuidado na consideração desta verdade, para não tomarmos a 
impressão de que Deus, que não é humano, não poderia engendrar a humanidade de 

Cristo. O que criou ao primeiro Adão é Todo Poderoso para criar a humanidade do se-
gundo Adão. Neste ato, o Espírito Santo não se apresenta apenas como O Progenitor, 

mas também como O Criador. Outra diferença significativa entre a humanidade não 
caída de Adão e a de Cristo consiste em que o primeiro Adão permaneceu só, sem re-

lação cm nenhum outro, ao passo que a humanidade de Cristo foi e está indissolu-
velmente unida com a Trindade. É verdade que uma humanidade sem apoio poderia 

pecar, ao contrário da humanidade de Cristo que podia experimentar fome, cansaço, 

sede, mas nunca de forma separada da sua Divindade. Posto que Deus não pode 
comprometer-se com o mal, a capacidade normal da humanidade caída para pecar, 

também presente em Cristo, jamais se exercitaria Nele, nem no mais leve grau. 
 

Assim, a Cristo se pode dar o título de Sobrenatural, pois não só foi sobrenatural em 
sua existência divina original, mas também na combinação da Deidade e humanidade 

sem pecado em uma Pessoa que é absolutamente nova, da qual emerge tanto a Di-
vindade quanto a humanidade. As duas naturezas se combinam em uma única Pes-

soa, que já não é Deus somente, nem homem isoladamente, pois nEle as duas natu-
rezas estão combinadas em uma só Pessoa. Ele é o Deus Homem ou o Homem Deus, 

o Primeiro, o Último e o Único desta classe no céu e na terra. 
Vale então reiterar que, em Cristo, a Deidade e a humanidade se unem em uma Pes-

soa, como se une o material e o imaterial em um ser humano. As duas naturezas de 
Cristo podem ser consideradas separadamente, mas nunca podem se separar. 

 

Por tudo isso, não há razão doutrinária alguma para celebrarmos o natal, festa impos-
ta pela tradição religiosa secular, que faz uma "cortina de fumaça" para enco-

brir a ordenança para celebração da sua morte, expressa pelo próprio Senhor Jesus 
em Lucas 22:19 "E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-
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lho, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado; fazei isto em memória 

de mim. 
  

Concluímos com o texto que enfatiza o significado da Ceia do Senhor em I Coríntios 
11: 23-26 "Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que o Se-

nhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão; E, tendo dado graças, o 
partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei 

isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou 
o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei isto, 

todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes 
que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, 

até que venha".  

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrato de Teologia Sistemática de Lewis Sperry Chafer 

 

 


