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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 aqueles. O leitor 
atento que discerne bem a Palavra de Deus deve estar inteirado de que 
está frente a uma doutrina que corresponde somente à Igreja 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 nenhuma outra 
parte das Escrituras se anuncia com forma tão clara e descomplicada 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 corresponde 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 porções 
posteriores do Novo Testamento, ou mais especificamente, em todos os textos 
bíblicos que vem depois dos Evangelhos sinópticos. Como este povo celestial 
deve distinguir-se de todas as outras gentes que existem 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 fundamento 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. 
É notório que houve uma transição evidente apesar do curto espaço de 
tempo decorrido entre o discurso do Monte das Oliveiras, que foi dirigido 
aos discípulos em sua condição de representantes do judaísmo, e o discurso 
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do Aposento Alto, dirigido a estes mesmos homens, mas não mais em sua 

condição de pessoas regidas pela lei judaica, 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 transformação maior do 
que a que deles afirmou Cristo quando disse: ”Dei-lhes a tua palavra, 
e o mundo os odiou, 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 Cristo, 
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 todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; 
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que 
tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para 
que sejam 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 começar 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 abordadas em forma 

sistemática e ordenada. A informalidade se demonstra no fato de que Cristo 
voltou a falar dos mesmos assuntos várias vezes. Ele se referiu três vezes à 
oração e, pelo menos cinco vezes ao novo ministério 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”. 
Note-se também, a pequena referência nesta Escritura 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 para os perdidos. Começando no 

http://media.wix.com/ugd/755cbb_0c961ba924cd481f89fdaaca448ceca7.pdf
http://media.wix.com/ugd/755cbb_0c961ba924cd481f89fdaaca448ceca7.pdf
http://media.wix.com/ugd/755cbb_0c961ba924cd481f89fdaaca448ceca7.pdf


 ESTUDOS DE TEOLOGIA SISTEMÁTICA 

 

ROBERTO MESQUITA 3 

 

capítulo 13, se apresenta a verdade que é aplicável somente aos que são 

salvos. Mesmo João 16:7-11, que define a obra do Espírito para os incrédulos, 
não há uma mensagem direta para eles, mas sim para os crentes em Cristo, 
sobre o incomensurável valor de dar o testemunho cristão e de efetuar 
atividades para a salvação das almas. 
Os seguintes principais temas são incluídos nesse discurso: (a) Uma nova 
relação com Deus, (b) Limpeza e comunhão ininterruptas, (c) 
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  qual  se  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. 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, subsiste 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 justiça de Deus. 

Diante disso, pode-se dizer que a nova criação é a entidade 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. Porque 
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 
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Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão 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 lado, não há cristão 
na presente dispensação que não tenha sido aperfeiçoado 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 Evangelho de João, até o momento em que se dá 
o discurso do Aposento 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 Evangelho 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 “naquele dia” que, segundo o 
contexto é o dia de Pentecostes, ou seja, o dia do advento do Espírito Santo 
ao mundo. Não há revelação mais profunda com respeito a esta relação que 
a que se expressa nestas palavras: “e vós em mim, e eu em vós”. Bem 
pode ser dito que toda a revelação da graça está compreendida nesta relação 
bipartida.  Estas são obras monumentais realizadas pelo Espírito Santo. O 
estar em Cristo é uma relação consumada pelo batismo do Espírito Santo; 
o ter a Cristo morando na vida é uma relação operada pelo poder 

regenerador do Espírito. Esta união vital com Cristo não se anuncia somente 
para os judeus que eram discípulos dEle, mas para todos aqueles que o Pai 
tem dado ao Filho. Esta é a primeira vez na história humana em que esta 
verdade alcança a sua existência real. 
A verdade concernente à união vital com Cristo e tudo o que essa união 
garante, volta a ser repetida pelo Senhor em João 15:2 “Toda a vara em 
mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para 
que dê mais fruto”. Para melhor entendermos, vale a comparação com 
João 17:21-23 “Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, 
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e eu em ti; que me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, 

para que sejam 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 enviaste a mim, e que o tens amado a eles como me 
tens amado a mim”.  

Da mesma maneira, Cristo declara que o crente nEle é tirado do mundo, e fica 
tão desconectado do mesmo como Ele próprio, conforme expressa em João 
15:18-19 “Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me 
odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, 
mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por 
isso é que o mundo vos odeia”. E mais, em João 16:33 “Tenho-vos dito 

isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas 
tende bom ânimo, eu venci o mundo”. Em João 17:14,18 “Dei-lhes a tua 
palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como 
eu não sou do mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também 
eu os enviei ao mundo”. 
É sumamente significativa a inclusão que o Senhor faz nesta oração no 
versículo 20: “Mas não rogo somente por estes, mas também pelos 
que hão de crer em mim pela palavra deles”. Assim se garante que os 
que creram por meio da mensagem dos discípulos são igualmente 

participantes de tudo o que revela esta incomensurável oração, além do que 
é igualmente significativo que Cristo não orou pelos santos da era judaica. 
Ele orou por aqueles que creriam, confirmando que os santos do Antigo 
Testamento não estavam relacionados com Deus com base na fé no Salvador. 
A oração se restringe claramente aos que são salvos somente pela graça 
nesta dispensação. Desta oração se deduz que foi introduzida no mundo uma 
obra divina completamente nova, até mesmo para os discípulos. 
Nesta oração, o Salvador se refere aos que nEle creem sete vezes utilizando o 
mesmo cognome, que deve ser considerado como uma das mais altas 
designações para os cristãos, tanto no céu quanto na terra. Quando se refere 

a eles, embora use diversas formas, os considera como “os homens que do 
mundo me deste”. Posto que nunca se havia sugerido tal classificação para 
nenhuma classe de gente neste mundo e, tendo em vista que essa 
denominação é absolutamente estranha aos posteriores grupos que estão 
preditos nas profecias, devemos aceitar que a presente época, com respeito 
a qual fala o Senhor neste discurso, é tão alta quanto o céu em relação ao 
propósito divino e contempla um povo celestial que é, por causa da 
exaltação e transformação divinas, completamente diferente de todos os 
povos que tenha existido ou que hão de existir sobre a face da terra. 
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LIMPEZA   E   COMUNHÃO   ININTERRUPTA   –   E m seguida, Cristo 

enfocou a limpeza do crente em Cristo e a comunhão ininterrupta com o Pai 
e com o Filho. Esta doutrina não deve ser confundida com a da salvação dos 
perdidos, que afirma que para todos os que creem há uma remoção definitiva 
de toda classe de condenação, tanto no tempo presente, quanto eternamente. 
Como já foi dito, as pessoas a quem se dirige este discurso são consideradas 
limpas pela Palavra que Cristo lhes falou e aceitas por Deus porquanto 
estão em Cristo, mas, posto que o pecado continua presente na vida do crente, 
é necessária uma contínua remoção das impurezas. 
Esta não é uma renovação para a salvação, mas uma simples limpeza com a 
finalidade de que não haja impedimento para a comunhão com o Pai e com 

o Filho. O apóstolo João, quando se referiu a esta purificação, afirmou “Ora, 
a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, é 
esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos 
que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos 
e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, mantemos 
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos 
purifica de todo pecado”. (I João 1:5-7) A continuar - Tomo II – Pg. 597 

 
 

Texto extraído de TEOLOGIA SISTEMÁTICA de Lewis Sperry Chafer 
 

 

A LUTA ENTRE AS DUAS NATUREZAS 
 

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 algumas vezes 
à natureza adâmica, e outras, ao mau resultante dessa natureza. O pecado 
como uma natureza é a raiz dos pecados que cometemos. 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 transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o 
seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também 
a si todas as coisas”.  (Filipenses 3:21) A personalidade – o ego – 
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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, justificado 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 presunção 
de que com o novo nascimento deixamos de pecar. Em primeiro lugar se 

adverte aos cristãos que suponham não ter mais a natureza pecaminosa: 
“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. É dirigida aos crentes, e a todos os crentes. Não 
devemos supor também 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 referência a toda pessoa regenerada. Se alguém disser 

que não tem natureza 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 palavra 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” adquirida 
graciosamente quando aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador. Na 
mesma Epístola, um pouco mais adiante, lemos que agora os cristãos não 
praticam mais o pecado ilegalmente como o faziam antes do “novo 
nascimento”, mas também ensina que não pode adjudicar-se o pecado à 
“nova natureza” como sua fonte: “Qualquer que é nascido de Deus 
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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 naturezas 
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 carne; e estes 
opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis”. (Gálatas 

5:16-17) 
A luta contínua entre as duas naturezas dos cristãos, a seguir com as 
anotações entre parênteses, expressam bem o conflito oposto pelo novo 
ego ao velho ego: “Porque o que faço (na velha natureza) não o aprovo; 
pois o que quero (na nova natureza) isso não faço (na velha natureza), 
mas o que aborreço (na nova natureza) isso faço. E, se faço (na velha 
natureza) o que não quero (na nova natureza), consinto com a lei (a 
vontade de Deus para mim) que é boa. De maneira que agora já não 
sou eu (na nova natureza) que faço isto, mas o pecado que habita em 

mim (na velha natureza). Porque eu sei que em mim, isto é, na minha 
carne (na velha natureza) não habita bem algum; e com efeito o   
querer está em mim (na nova natureza), mas não consigo realizar (na 
velha natureza) o bem. Porque não faço o bem que quero (na nova 
natureza), mas o mal que não quero (na nova natureza) esse faço. Ora 
se eu faço (na velha natureza) o que não quero, já não o faço eu 
(na nova natureza), mas o pecado que habita em mim (na velha 
natureza). Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem 
(na nova natureza), o mal está comigo (na velha natureza). Porque, 
segundo o homem interior (na nova natureza), tenho prazer na Lei de 

Deus (na nova natureza); Mas vejo nos meus membros (na velha 
natureza) outra lei, que batalha contra a lei do meu (na nova natureza 
que se deleita na lei de Deus) entendimento, e me prende debaixo da lei 
do pecado que está nos meus (na velha natureza) membros. Miserável 
(cristão) homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte?  
Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu 
mesmo com o entendi- mento 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: “Portanto, agora nenhuma condenação há para os que 
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estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo 

o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou 
da lei do pecado e da morte. 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; 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:  “Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, 
por aquele que nos amou. 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, 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 

 

 

PENSANDO NA ETERNIDADE FUTURA 
 
 

“Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fra- 

queza; 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 predestinou, a estes 

também chamou; e aos que chamou a estes também justificou; 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 busctará 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. 
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Esse texto inspirado afirma que os que são “chamados segundo Seu 

propósito” são objeto de uma providência completa. Nele, especificamente 

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 como a mais 
determinante e transcendente ação de todas as realizações divinas. 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 alcançados, porque essa distinção está  perfeita  e  
soberanamente  inserida  na  mente  de  Deus,  conforme: Efésios 1: 4-8 
“Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para 
sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos 
predestinou para Ele, para a adoção de filhos, segundo 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 alcançados, com 

respeito ao evangelho continuam cegos como os demais incrédulos 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 

gerações da humanidade nesta era, todos os predestinados serão chamados, 

todos os chamados serão justificados e todos os que são justificados serão 

glorificados. Romanos 8:31, 38-39 “Que diremos pois à vista destas 

coisas? 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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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 pró- 
prio ao todo relacionado 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 materiais, 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 alcançar esse fim? O Senhor Jesus tinha que ter o seu próprio espírito 
humano, a sua própria 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 poderia aparecer verdadeiramente entre os 
homens, como um deles, mas sem uma origem humana natural. Nesse caso 
não seria possível estabelecer sua verdadeira humanidade, nem sua relação 
justa com todos os homens da terra. 
Tornou-se assim necessário que ao entrar um membro da Trindade na 
família humana, 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 humanidade como justa propriedade da 
sua Divindade. Por outro lado, se Ele não tivesse 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 
completamente respondidas através do testemunho das Escrituras com respeito 
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à verdade de que Ele, embora engendrado pelo Espírito Santo, possuiu natureza 

humana completa, 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 assentar-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 humano lhe era absolutamente indispensável pois Ele, 
como Mediador, haveria de realizar 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 Abraão. Assim, de acordo com a 
fidelidade de Deus, ao tornar-se homem, a segunda Pessoa 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 intocável. 

 
 

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". Colossenses 
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 Divindade 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 identidade 
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 incomparável Pessoa voltará 
à terra e reinará. Para acomodação ao ponto de vista humano, 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 humanidade. 
Embora se reconheça a verdadeira e perfeita humanidade da segunda Pessoa, 
adquirida por meio do nascimento virginal, sem dúvida o primordial fator neste 
Deus Homem, neste Cristo de Deus, é sua Divindade intacta e inalterável. 
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Apesar do fato de ter entrado na raça onde todos, sem exceção, estão 

arruinados pelo pecado, a Divindade 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 introduzido 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. Estava garantida sua impecabilidade em 
função de que Deus não criara um ser pecaminoso. 
De forma distinta, o último Adão entrou na raça humana, engendrado 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 
pecado. 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 Homem, mas por oportuno, ressaltando-se que isto 

não tem qualquer relação com o engendrar 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 em nenhum sentido um produto procedente de outro. Ele era Deus e, o que 
Ele sempre havia sido foi unido em identificação eterna com a humanidade. A 
obra de engendramento 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 assegurar a humanidade de Cristo, sugerindo que qualquer 
que seja a parte deste Unigênito Filho engendrada pelo Espírito Santo, tem 
que estar tão limpa do pecado quanto o Criador que a produziu. Não deve 

ha- ver 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 livre 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 virtude 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 
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implicam em nenhum procedimento natural pois quando se diz a ela que o 

Filho será engendrado 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. 

Este 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 segundo 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 relação cm 
nenhum outro, ao passo que a humanidade de Cristo foi e está 
indissoluvelmente 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 Divindade  quanto  
a  humanidade.  As duas naturezas se combinam em uma única Pessoa, que 
já não é Deus somente, nem homem isoladamente, pois nEle as duas 
naturezas 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 Pessoa, 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 imposta pela tradição religiosa secular, que 
faz uma "cortina de fumaça" para encobrir 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-lhes, 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 Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão; 
E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu 
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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". 

 

 
Texto Extraído de Teologia Sistemática de Lewis Sperry Chafer 

 

 

O REMÉDIO PARA O PECADO DO CRENTE 
 

A doutrina bíblica sobre o pecado do crente é muitas vezes relegada a 

uma condição secundária pois a teologia sistemática encontrada nas obras 

clássicas e, até mesmo a ensinada nos seminários é quando muito abordada 

superficialmente. Não se pode calcular o que ministros da Palavra de Deus 

perdem em sua capacidade de servirem como médicos de almas por não 

discernirem bem sob a direção do Espírito Santo sobre este fundamental e 

importantíssimo aspecto da doutrina do pecado, pois a maior parte dos 

crentes para os quais pregam sofrem de uma grave moléstia espiritual causada 

por seus pecados. 

Na realidade, qual é o cristão que empenhado na batalha, como estão todos 

sem exceção, contra o mundo, o demônio e a carne e que não está amiúde, 

ou a maior parte do tempo, em um terrível estado de deterioração espiritual? 

O ministro de Deus, melhor chamado por médico de almas, não escapa deste 

conflito e sofrerá apuro se ignorar as verdades essenciais com respeito 

ao pecado do cristão e ao remédio divinamente provido, de tal modo que não 

possa diagnosticar nem mesmo o seu próprio distúrbio nem aplicar a cura 

ao seu coração ferido. Ainda que o pastor seja um médico de almas, sua 

primeira responsabilidade é a de ensinar aos membros de seu rebanho para 

que eles mesmos possam diagnosticar seus próprios conflitos e aplicar 

inteligentemente a cura divina a seus próprios corações feridos. 

A Bíblia não propõe nenhuma intervenção de sacerdotes, à maneira da 

confissão auricular da Igreja Católica, para os filhos de Deus. Propõe sim 

que o pastor seja instruído, que seja mestre e que tenha um ministério 

digno no que dependa dele, no campo da verdade que concerne ao progresso 

espiritual, ao poder, à oração e à força espiritual dos redimidos de Deus que 

lhe são entregues para seu cuidado espiritual. A maldição do pecado na 
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experiência espiritual e no serviço cristão é realmente trágica, mas é muito 

mais trágica quando tanto o pastor como a sua grei ignoram os aspectos 

elementares dos passos que devem ser dados para sua cura, os quais foram 

divinamente definidos e revelados. 

O pecado pessoal é sempre igualmente perverso e condenável tanto nos salvos 

como nos perdidos e não foi provido em nenhum caso outro remédio que não 

seja o sangue absolutamente eficaz de Jesus Cristo. Os não regenerados “tem 

redenção” por meio do sangue de Cristo, ou seja, o sangue foi derramado e 

se espera que o pecador se aproprie da sua aplicação transformadora e 

salvadora. Por outro lado, está escrito com respeito aos cristãos: “Mas se 

andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os 

outros, e o sangue de Jesus Cristo seu Filho nos limpa de todo pecado”. 

(I João 1:7)  

Assim, enquanto o cristão está andando na Luz tem comunhão com o Pai e 

com seu Filho e perpétua limpeza mediante o sangue de Cristo. É evidente 

que a limpeza depende do andar em comunhão, mas temos que compreender, 

para que não haja distorção da doutrina, que Andar na Luz não é estar sem 

pecado, pois isso seria chegar a ser a luz. Andar na luz é meramente responder 

à luz e ser guiado por ela. E Deus é Luz. Na prática, quando a luz, que é 

Deus, brilha no coração, o mal é julgado e posto fora pelo poder de Cristo e 

por sua graça, conforme é revelado em I João 1:9 “Se confessamos os 

nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, e 

limpar-nos de toda maldade”. 

O sangue de Cristo tem que ser aplicado e isto sucede toda a vez que o 

crente confessa seus pecados a Deus. Sem dúvida que embora o pecado 

seja sempre sumamente perverso e a única cura é mediante o sangue de 

Cristo, a acusação e o consequente método que Deus trata o pecado do cristão 

por causa de sua relação básica com Ele, é completamente diferente da 

acusação que Deus tem contra o pecado do incrédulo e do seu remédio, pois 

este, o não regenerado, na realidade não tem qualquer relação com Deus. O 

perdão divino do pecado para os homens não regenerados está à disposição 

deles somente quando aceitam, total e cabalmente, as trinta e tres obras 

divinas reveladas como as riquezas da graça, entre as quais está incluído o 

perdão. 

Esta maravilhosa realização representa a incomensurável diferença entre os 

salvos e os não salvos.  A bíblia distingue com grande clareza os dois métodos 
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que Deus emprega para enfrentar-se aos pecados destas duas classes de 

pessoas: “E ele é a propiciação por nossos pecados; e não somente 

pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo”. Sem discussão, esta 

passagem estabelece um contraste entre os nossos pecados, expressão que 

não pode referir-se a aqueles da massa de seres humanos não regenerados, 

e os de todo o mundo. Esta distinção inclui muito mais do que os pecados 

da parte regenerada da humanidade, constituindo uma grande revelação 

também para os não regenerados, afirmando que, por causa da morte de 

Cristo, Deus lhes é agora propício. 

Mas quem pode medir o consolo que há para o crente quebrantado quando ele 

descobre que o pecado que o seu coração tanto deplora já o levou Cristo sobre 

Si, e que Deus, baseado numa justiça maior, é propício para os sofrimentos 

dos santos? Essa é uma propiciação tão certa que os braços do Pai estão 

abertos para receber ao cristão que, como o filho pródigo, regressa a Ele, para 

confessar-lhe sem reservas seu pecado. Deve recordar-se que segundo a 

infinita exatidão das Escrituras, o pai beijou ao filho pródigo antes que ele 

começasse a fazer qualquer confissão. 

Assim, é revelado que o Pai é propício a seu filho pecador mesmo que o filho 

ainda não mereça, seja por arrependimento, retribuição ou confissão. Lástima 

que persista no meio evangélico que seja preciso abrandar o coração de Deus 

com lágrimas! Quão maravilhosa é a segurança de que Cristo já é a 

propiciação por nossos pecados! Vale aqui ressaltar que os primeiros cinco 

capítulos de Romanos nos revelam a posição do mundo não regenera do diante 

de Deus e estabelecem a base da graça salvadora do Evangelho de Deus. Por 

outro lado, os capítulos seis a oito do mesmo livro se dirigem aos nascidos 

de novo e se relacionam com o problema do andar do cristão e com as 

provisões divinas para o mesmo. 

O problema do pecado, no que concerne ao crente em Jesus Cristo, não é 

abordado nos primeiros cinco capítulos, como também não se acha nenhuma 

referência à salvação dos cristãos nos capítulos seis a oito dessa mesma 

epístola. Similarmente, as partes exortatórias de todas as epístolas são 

dirigidas aos que são salvos. Não poderia haver exortações aos não salvos, 

posto que o que há pendente entre Deus e eles não é o progresso de sua 

vida espiritual, mas sim a necessidade de que os incrédulos recebam o dom 

da salvação em Jesus Cristo, o qual não está condicionado a obras nem a 
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méritos humanos de nenhuma classe, mas dependem somente da fé salvadora 

em Cristo. 

No caso do crente, em contraste com o não regenerado, a possibilidade de 

pecar cresce grandemente. Como o cristão chegou ao conhecimento da 

verdade, quando peca ele se rebela contra uma Luz superior, já que em sua 

nova relação com Deus, seu pecado contra Ele é da mesma classe de 

maldade que comete um filho contra seu pai. Deve considerar-se também que 

ao cristão, posto que é um cidadão do céu, é peremptório que ande com a 

dignidade que demanda essa suprema vocação e a norma ideal é a de ser 

como Cristo. “Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro”. 

(Fil. 1:21) “Haja, pois, em vós este sentimento que houve em Cristo 

Jesus”. (Fil. 2:5) “Mas vós sois linhagem escolhida, sacerdócio real, 

nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes   

daquele   que   vos   chamou   das   trevas   para   sua   luz admirável”. 

(1 P. 2:9) Tais normas são completamente incompreensíveis para aqueles 

que não nasceram de novo e integram este mundo ou cosmos. 

É razoável, entretanto, que essas exigências, impossíveis para a capacidade 

humana, sejam cobradas aos cristãos, pois a eles foi dado o Espírito Santo 

cujo poder está desde o novo nascimento, sempre à disposição deles. Mas o 

perigo de um possível fracasso também está presente e, como indicam as 

Escrituras, é realmente muito grande. De qualquer forma, para estes que 

são dirigidos pelas Escrituras quanto ao seu modo de viver, está escrito: 

“Refutando argumentos, e toda altivez que se levanta contra o 
conhecimento de Deus, e levando cativo o pensamento à obediência a 
Cristo”. (II Corintios 10:5) “...para que anuncieis as virtudes daquele 
que vos chamou das trevas para a sua luz admirável”. (I Pedro 2:9) 
“Dando sempre graças por tudo ao Deus e Pai, no nome do nosso 
Senhor Jesus Cristo”. (Efésios 5:20) “...vos rogo que andeis como é 

digno da vocação com que fostes chamados”. (Efésios 4:1) “...andemos 

na luz”. (I João 1:7) “...andai em amor”. (Efésios 5:2) “Andai no 

Espírito”. (Gálatas 5:16) “E não contristeis o Espírito Santo de Deus”. 

(Efésios 4:30) “Não apagueis o Espírito” (I Tessalonicenses. 5:19) 
A maior responsabilidade na vida diária e no serviço, por causa da posição 

exaltada que o crente tem em Cristo, implica que na experiência cotidiana o 

cristão necessita do constante recurso do perdão, para poder restaurar-se 

mediante a graça e manter a comunhão com Deus. Em reconhecimento a essa 

necessidade imperativa, a Palavra de Deus apresenta seu amplo ensinamento 
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com respeito ao remédio para o pecado do crente cristão, uma doutrina que 

não tem paralelo dentro da verdade correspondente aos que não são 

regenerados. 

Nessa direção, impõe-se aos crentes em Jesus Cristo, por causa de sua posição 

e de suas relações, que reconheçam a necessidade de estarem sempre 

revestidos com a armadura de Deus, aptos para assim enfrentarem o 

inexorável conflito contra o mundo, contra a carne e contra o diabo, sendo de 

suprema importância que o filho de Deus esteja perfeitamente inteirado do 

alcance e do poder de cada uma destas poderosas e maléficas influências.  

“Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, 

Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes 

contra as ciladas do diabo: porque a nossa luta não é contra o sangue 

e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os 

dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do 

mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, 

para que possais resistir no dia do mau, e depois de terdes vencido 

tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a 

verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com 

a preparação do evangelho da paz; embraçando sempre o escudo da 

fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do 

maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do 

Espírito, que é a palavra de Deus”; (Efésios 6:10-17) 
 

 
Texto Extraído de Teologia Sistemática de Lewis Sperry Chafer 


