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A Interpretação das Escrituras 

Por A. W. Pink 

 

 

Capítulo 21 

________________________________________ 

 

A primeira vez que o centro da natureza moral do homem — o coração — é 

mencionado nas Escrituras temos uma previsão infalível de tudo será depois ensinado 

sobre isto. “E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que 

toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente” (Gênesis 

6:5). Notavelmente completo é o esboço nos fornecido aqui. Observe primeiro as palavras 

“E viu o Senhor”, dando a entender que só Ele é totalmente conhecedor dessa fonte da qual 

procedem as questões da vida. Em segundo lugar, isso é sobre o que Seus olhos estão 

fixos: “o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração” (1 

Samuel 16:7). Em terceiro lugar, o que é dito aqui a respeito do coração do homem é 

explicativo de sua má conduta, uma vez que a própria fonte sendo suja, imundos devem 

ser os fluxos que dela brotam. Em quarto lugar, que o coração do homem está agora 

radicalmente mal, e isto continuamente, sendo “enganoso [a palavra hebraica é traduzida 

por “torcido” em Isaías 40:4, e “machado” em Oséias 6:8]... mais do que todas as coisas 

[incuravelmente], e perverso” (Jeremias 17:9); do qual, como Cristo declarou, procedem 

todas as abominações cometidas pelo homem caído (Marcos 7:21-23). Em quinto lugar, o 

“coração” é equivalente a todo o homem interior: “toda a imaginação dos pensamentos de 

seu coração”, isto é, “os propósitos e desejos”, e, portanto, o coração não é somente a sede 

de seu pensamento, mas de suas afeições e vontade. 

“Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em 

seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra” 

(Gênesis 6:6-7). Essa é a referência inicial ao arrependimento, e apesar de sua linguagem 

ser de fato metafórica — por uma figura de linguagem (antropopatia) o Senhor atribui a Si 
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mesmo sentimentos humanos — ainda assim ela contém todos os elementos essenciais 

do mesmo. Em primeiro lugar, é surpreendente descobrir que essa graça está aqui não 

atribuída à criatura, mas ao Criador, nos dizendo que o arrependimento não se origina em 

um cuja mente é inimizade contra Deus e cujo coração é duro como uma pedra, mas é um 

dom de Deus (Atos 5:31, 11:18; 2 Timóteo 2:25), operado nele pelo Espírito Santo. Em 

segundo lugar, que o arrependimento tem o pecado por seu objeto, pois é a maldade dos 

homens que aqui é dita ter levado o Senhor se arrepender. Em terceiro lugar, sua natureza 

é claramente definida: como uma mudança de mente (o arrependimento de Deus por haver 

feito o homem) e uma tristeza de coração. Em quarto lugar, a prova do arrependimento é 

evidenciada pela reforma, ou uma mudança de conduta, uma resolução para desfazer 

(tanto quanto é humanamente possível) o que aquilo que leva à tristeza — isto é visto na 

decisão do Senhor de destruir o homem da face da Terra. 

Em Gênesis 15:6, encontramos a primeira menção de três das palavras mais 

importantes que são usados em conexão com a salvação do pecador, e o mais significativo 

e bendito é vê-las aqui unidas. “E creu ele [Abrão] no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça”. 

Que notável antecipação isto foi do mais completo desdobramento do Evangelho, que pode 

ser encontrado nos Profetas e do Novo Testamento! Essa passagem registra a resposta 

dada pelo “pai de todos os que creem” (Romanos 4:11) à promessa maravilhosa que o 

Senhor lhe fez: a de que, apesar de ser tão velho (quase cem anos), ele deveria não só 

gerar um filho, mas, finalmente, ter um número incontável de sementes, e que a partir dele 

brotaria o Messias. Como Romanos 4:19-20, afirma: “[Abraão] não atentou para o seu 

próprio corpo já amortecido... E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas 

foi fortificado na fé, dando glória a Deus”. Primeiro, temos aqui a definição mais simples de 

fé que pode ser encontrada na Bíblia: “creu ele no Senhor”. Mais literalmente: “ele aman 

Yahwéh”, isto é, seu coração respondeu com confiança de que “ isto será assim”. Em outras 

palavras, ao receber implicitamente o testemunho divino, ele “confirmou que Deus é 

verdadeiro” (João 3:33). Ele percebeu que era a palavra dAquele “que não pode mentir” 

[Tito 1:2]. 

Em segundo lugar, aprendemos aqui qual foi a resposta da graça de Deus a essa 

confiança como de criança que tanto honra-O: “imputou-lhe isto por justiça”. A palavra 

“imputou” significa contou ou colocou em seu crédito; a mesma palavra hebraica aparece 

no Salmo 32:2: “Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade”, isto é, 

nenhuma maldade será cobrada dele. Não é o ato de fé de Abraão, que é aqui referido, 

mas o Objeto glorioso para o que ela olha, a saber, sua Semente e Filho prometidos, seu 

Salvador. Em terceiro lugar, aqui também somos ensinados como um pecador crente é 
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legalmente justificado diante de Deus. Por natureza, ele não tem nenhuma justiça própria, 

ao longo de todo o tempo em que ele viveu sem Cristo, suas melhores obras não são nada 

mais do que trapos da imundícia aos olhos do Deus santo. Não só esteve Abraão destituído 

de justiça, mas ele não a obteve por nenhum esforço próprio: sua fé era o único meio ou 

instrumento que o ligava a uma justiça que estava fora dele mesmo. Depois de citar o seu 

caso, o apóstolo passou a dizer: “Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a 

quem Deus imputa a justiça sem as obras” (Romanos 4:6), “com o coração se crê para a 

justiça” (Romanos 10:10). 

Posto que tratamos acima de um aspecto tão fundamental da Verdade, nós aprovei-

taremos o ensejo para considerar brevemente Deuteronômio 25:1: “Quando houver conten-

da entre alguns, e vierem a juízo, para que os julguem, ao justo justificarão, e ao injusto 

condenarão”. Essa é a primeira ocorrência dessa importante palavra, e sua configuração é 

muito sugestiva de seu significado. Em primeiro lugar, a justificação é uma questão 

inteiramente judicial, sendo a pronúncia de sentença do Juiz de toda a Terra. Em segundo 

lugar, é o oposto de condenação, quando alguém é condenado nos tribunais ele não é 

transformado em mau, mas considerado culpado. Em terceiro lugar, ele é considerado 

como “justo”, a Lei não tem nada contra ele, porque no caso do crente todos os seus 

requisitos foram plenamente atendidos por seu Fiador. Nós também podemos considerar, 

nesse contexto: “Não temais; estai quietos, e vede a salvação do SENHOR, que hoje vos 

fará; porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver” (Êxodo 14:13 – 

trad. lit.). Quão profundamente significativo é esta primeira menção de “salvação”, ela 

contém todos os elementos principais de nossa libertação espiritual. Foi a salvação do 

Senhor, e de ninguém mais, sim, eles tiveram que cessar todas as atividades, a fim de ver 

a mesma. Ela consistia de uma libertação milagrosa da morte. Foi algo presente, o que eles 

experimentaram naquele dia. Ela também foi completa e eterna, pois eles “nunca mais” 

veriam seus inimigos novamente”. 

Muito sugestivo é a referência inicial ao cordeiro. “Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde 

está o cordeiro para o holocausto?” (Gênesis 22:7-8). Quão abençoado e significativo é 

observar, em primeiro lugar, que essa conversa aconteceu entre um pai amoroso e um filho 

unigênito (Hebreus 11:17). Em segundo lugar, muito notável é saber que o cordeiro não 

seria demandado do homem, mas fornecido por Deus. Em terceiro lugar, ainda mais 

notáveis são as palavras “Deus proverá para si o cordeiro”, porque era para atender aos 

Seus requisitos, e para a satisfação de Suas reivindicações. Em quarto lugar, o cordeiro 

não estava aqui designado para servir de alimento (pois essa não era a principal questão 

que estava em mente), mas “para o holocausto”. Em quinto lugar, ele era um substituto 
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para o filho da promessa, pois, como o verso 13 mostra, “o carneiro” (um cordeiro no auge 

de sua força) não só foi fornecido por Deus, mas também foi oferecido por Abraão, “em 

lugar de seu filho”! Quão significativo é descobrir que a palavra adoração é mencionada 

pela primeira vez em conexão com esta cena: “eu e o moço iremos até ali; e havendo 

adorado, tornaremos a vós” (v. 5). A adoração exige que o adorador se separe dos 

incrédulos, assim como Abraão deixou os seus dois servos para atrás dele; a adoração só 

é possível com base na ressurreição (“terceiro dia” – v. 4); e consiste em oferecer a Deus 

o nosso melhor — o nosso Isaque. 

Como indicativas são as palavras de abertura da Bíblia: “No princípio... Deus”, aqui é 

ensinado ao homem a primeira grande verdade que ele precisa saber: que Deus é, em 

primeiro lugar, o autor de todas as coisas, a fonte e origem de todo o bem. A primeira 

aparição de Satanás na Bíblia nos revela seu caráter sutil, os métodos que ele emprega, 

nos revela que a Palavra de Deus é o principal objeto de seus ataques e o retrata como o 

arqui-mentiroso. Como as primeiras palavras registradas do Redentor: “Não sabeis que me 

convém tratar dos negócios de meu Pai?” (Lucas 2:49), resumiram Sua missão e todos os 

Seus ensinamentos posteriores, bem como nos deram a entender que isso não seria 

apreciado e nem compreendido pelos homens. Muitos outros exemplos dessa regra da 

primeira menção podem ser dados, mas os acima são amplamente suficientes para exem-

plificar a sua realidade e valor. Eles revelam o quanto é importante rastrear as coisas de 

volta à sua fonte, e mostrar que Deus pendurou a chave na porta, para nós a usarmos. E 

demonstram a autoria divina da Bíblia, mostrando como os livros que foram escritos 

posteriormente, invariavelmente empregam termos e frases com significado uniforme e em 

perfeita harmonia com a sua menção inicial. Que provas que Aquele, que conhecia o fim 

desde o início inspirou homens santos do passado com as mesmas palavras que eles 

selecionaram e o uso que fizeram delas. 

29. A regra do progresso. Posto que as Escrituras são a “palavra da vida” (Filipenses 

2:16), elas são “vivas e eficazes” (Hebreus 4:12). Longe de ser “um livro morto”, como os 

papistas, blasfemando, afirmam, e uma letra morta”, como alguns protestantes têm igno-

rantemente asseverado, a Bíblia é imbuída com a própria vida de seu Autor. Este fato é 

claramente exemplificado no princípio de progressão que marca todas as suas partes e a 

si mesma como um todo. Isso pode ser testado e verificado por qualquer pessoa 

competente, que irá se dar ao trabalho de ler as Escrituras sistematicamente, ou examinar 

um assunto do início ao fim. À medida que isto for feito, ele vai perceber que a verdade vai 

sendo desdobrada de forma ordenada, gradual, progressiva, conduzindo ao clímax. Não 

nos é apresentada primeiro a erva, em seguida a espiga, e depois o grão cheio na espiga. 
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Enquanto a primeira menção de uma coisa sugere o seu âmbito e mais ou menos antecipa 

o que virá a seguir, as referências posteriores amplificam isso, cada uma dando a sua 

própria contribuição para o todo, e, assim, obtém-se tanto uma mais clara quanto mais 

completa compreensão do mesmo. O caminho da verdade é como o dos justos: ele “vai 

brilhando mais e mais”. 

Como dissemos há quase quarenta anos, o princípio acima mencionado é impressio-

nante e abençoadamente ilustrado em conexão com o Cordeiro. Em Gênesis 22:8, o 

cordeiro é profetizado: “Deus proverá para si o cordeiro”. Em Êxodo 12 o cordeiro é 

claramente tipificado como “sem mácula”, cujo sangue forneceu abrigo do anjo destruidor, 

e cuja carne deveria ser o alimento do povo de Deus. Em Isaías 53:7, o cordeiro é definiti-

vamente personificado: “Ele... como um cordeiro foi levado ao matadouro”. Em João 1:29, 

encontramos o cordeiro identificado, como apontando para Ele, o precursor de Cristo 

anunciou: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”. Em 1 Pedro 1:19, é feita 

referência a Ele como o cordeiro que foi crucificado: “...Mas com o precioso sangue de 

Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado”, em Apocalipse 5:6, vemos o 

Cordeiro glorificado, pois aquele que teve a visão em Patmos teve o privilégio de contemplar 

no Céu, de pé, “um Cordeiro, como havendo sido morto”. Enquanto em Apocalipse 22:1, 

vemos o Cordeiro satisfeito: “E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, 

que procedia do trono de Deus e do Cordeiro”. Nestas passagens podemos vincular o 

escopo progressivo visto na validade do sacrifício de Cristo. Em Gênesis 4:4, para o 

indivíduo; em Êxodo 12:3, para a “casa” ou família; em Levítico 16:21, para a nação e em 

Efésios 5:25, para a Igreja e toda a eleição da graça. 

Outro exemplo dessa regra do progresso pode ser visto por rastrear as profecias 

messiânicas e observar como há “linha por linha” até que a imagem seja completada. O 

assunto é muito vasto para que lidemos com ele exaustivamente aqui, mas vamos olhar 

para um único aspecto do mesmo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao nascimento do 

Messias. Em Gênesis 3:15, foi intimado para que o destruidor de Satanás seria um membro 

da raça humana: a semente da mulher. Gênesis 9:27, revelou de qual das três principais 

divisões da raça humana Ele descenderá: “E [Deus] habite nas tendas de Sem”. Em 

Gênesis 22:18, foi dado a conhecer que Ele deveria ser um israelita: descendência de 

Abraão. Em 2 Samuel 7:12-13, é anunciado que Ele viria da tribo de Judá: descenderia de 

Davi. Em Isaías 11:10 Sua ascendência é definida ainda mais claramente: Ele iria nascer 

da família de Jessé. Em Isaías 49:1, foi previsto que Ele seria nomeado pelo próprio Deus, 

antes de seu nascimento, como, de fato, Ele foi. Enquanto Miquéias 5:2 especificou o lugar 

onde Ele nasceria: Belém. Tais exemplos como esses não só demonstram claramente a 
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inspiração divina da Bíblia, mas a evidência de que o cânon das Escrituras, como o temos 

agora, foi supervisionado pelo próprio Deus, pois Sua ordem é tanto cronológica como 

lógica. 

Há um avanço constante observável nos respectivos propósitos e escopo dos quatro 

Evangelhos. Obviamente, Mateus deve vir em primeiro lugar, pois seu principal propósito é 

apresentar Cristo como a realização das promessas do Antigo Testamento e o Cumpridor 

das profecias então feitas a respeito do Messias. Pela mesma razão, Marcos vem em 

segundo lugar, enquanto no primeiro Cristo é visto testando o antigo povo da aliança, neste 

Ele é visto como ministrando a eles. Mas o Evangelho de Lucas tem um escopo muito mais 

amplo, sendo muito mais gentílico em seu caráter. Nele Cristo é visto em conexão com a 

raça humana. O Filho do Homem se relacionando e, ainda assim, contrastando com os 

filhos dos homens. O Evangelho de João nos conduz nos ergue para longe do chão, 

enquanto nos primeiros três relatos evangélicos Jesus é retratado em suas relações 

humanas (como o Filho de Abraão, o Servo de Deus e o homem perfeito), aqui Sua glória 

divina resplandece e O comtemplamos como o Filho de Deus em relação à família de Deus. 

Este mesmo princípio também é exemplificada no que está registrado em seus capítulos 

finais. Mateus nos leva mais longe do que a ressurreição de Cristo; em Marcos 16:19, é 

feita menção de Sua ascensão; em Lucas 24:49, é dada a promessa da vinda do Espírito 

no dia de Pentecostes; enquanto que o Evangelho de João termina com uma referência à 

Sua segunda vinda! 

Os anúncios de previsão que o Salvador fez aos Seus discípulos a respeito de Seus 

sofrimentos iminentes observam esse princípio, sendo cumulativos em suas respectivas 

revelações. “Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a 

Jerusalém, e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos 

escribas, e ser morto” (Mateus 16:21). Essa passagem nos forneceu um esboço geral — 

de acordo com a regra da primeira menção. “Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes 

Jesus: O Filho do homem será entregue nas mãos dos homens; e matá-lo-ão” (17:22-23). 

Aqui, o fato adicional de que Ele seria traído foi mencionado. “E o Filho do homem será 

entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o 

entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem” (20:18-19). 

Essa passagem nos revelou mais das indignidades horríveis que Jesus sofreria. “Então 

Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim” (26:31). Aqui a perfídia 

de Seus próprios discípulos foi predita. Como o Salvador comunicou essa triste notícia a 

eles gradualmente! Que consideração por seus sentimentos! 
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É de se notar que nesses anúncios, como em todas as outras referências que fez à 

Sua paixão, o Senhor falou apenas do lado humano da mesma, sendo totalmente silencioso 

sobre o aspecto divino. Em perfeito acordo com essa regra do progresso, temos de avançar 

para além dos Evangelhos (que dão um relato histórico dos fatos externos) para as 

Epístolas, onde o Espírito (enviado para guiar os apóstolos em “toda a verdade”1) dá a 

conhecer o espiritual concepção e significado interno da Cruz. Ali somos informados de que 

a morte de Cristo era tanto propiciatória quanto expiatória: uma satisfação à justiça divina, 

um sacrifício que removeu os pecados do povo de Deus. Assim também nas Epístolas 

descobrimos que, ao mesmo tempo em que nos Evangelhos os efeitos e bênçãos 

individuais da redenção são mais evidenciados, nas Epístolas o indivíduo não é mais 

proeminente, uma vez que agora ele é visto como uma parte de um todo maior — um 

membro do corpo de Cristo. É verdade, que nos Evangelhos, o indivíduo não é ignorado. 

Contudo, a proporção entre os aspectos individual e coletivo mudou: o que é primordial 

nelas torna-se secundário das Epístolas. Essa é a ordem natural no desenvolvimento de 

verdade.  

 

 

 

Sola Scriptura! 
Sola Gratia! 
Sola Fide! 

Solus Christus! 
Soli Deo Gloria! 

 

 

  

                                                           
1 Cf. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si 

mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir” (João 16:13) – N.T. 
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 Doutrina da Eleição, A — A. W. Pink 

 Eleição & Vocação — R. M. M’Cheyne 

 Eleição Particular — C. H. Spurgeon 

 Especial Origem da Instituição da Igreja Evangélica, A — 

J. Owen 

 Evangelismo Moderno — A. W. Pink  

 Excelência de Cristo, A — J. Edwards 

 Gloriosa Predestinação, A — C. H. Spurgeon 

 Guia Para a Oração Fervorosa, Um — A. W. Pink  

 Igrejas do Novo Testamento — A. W. Pink 

 In Memoriam, a Canção dos Suspiros — Susannah 

Spurgeon 

 Incomparável Excelência e Santidade de Deus, A — 

Jeremiah Burroughs 

 Infinita Sabedoria de Deus Demonstrada na Salvação 

dos Pecadores, A — A. W. Pink 

 Jesus! – C. H. Spurgeon 

 Justificação, Propiciação e Declaração — C. H. Spurgeon 

 Livre Graça, A — C. H. Spurgeon  

 Marcas de Uma Verdadeira Conversão — G. Whitefield 

 Mito do Livre-Arbítrio, O — Walter J. Chantry 

 Natureza da Igreja Evangélica, A — John Gill 

 

OUTRAS LEITURAS QUE RECOMENDAMOS 
Baixe estes e outros e-books gratuitamente no site oEstandarteDeCristo.com. 

 

—   Sola Scriptura • Sola Fide • Sola Gratia • Solus Christus • Soli Deo Gloria   — 

 

 Natureza e a Necessidade da Nova Criatura, Sobre a — 

John Flavel 

 Necessário Vos é Nascer de Novo — Thomas Boston 

 Necessidade de Decidir-se Pela Verdade, A — C. H. 

Spurgeon 

 Objeções à Soberania de Deus Respondidas — A. W. 

Pink 

 Oração — Thomas Watson 

 Pacto da Graça, O — Mike Renihan 

 Paixão de Cristo, A — Thomas Adams 

 Pecadores nas Mãos de Um Deus Irado — J. Edwards 

 Pecaminosidade do Homem em Seu Estado Natural — 

Thomas Boston 

 Plenitude do Mediador, A — John Gill 

 Porção do Ímpios, A — J. Edwards 

 Pregação Chocante — Paul Washer 

 Prerrogativa Real, A — C. H. Spurgeon 

 Queda, a Depravação Total do Homem em seu Estado 

Natural..., A, Edição Comemorativa de Nº 200 

 Quem Deve Ser Batizado? — C. H. Spurgeon 

 Quem São Os Eleitos? — C. H. Spurgeon 

 Reformação Pessoal & na Oração Secreta — R. M. 

M'Cheyne 

 Regeneração ou Decisionismo? — Paul Washer 

 Salvação Pertence Ao Senhor, A — C. H. Spurgeon 

 Sangue, O — C. H. Spurgeon 

 Semper Idem — Thomas Adams 

 Sermões de Páscoa — Adams, Pink, Spurgeon, Gill, 

Owen e Charnock 

 Sermões Graciosos (15 Sermões sobre a Graça de 

Deus) — C. H. Spurgeon 

 Soberania da Deus na Salvação dos Homens, A — J. 

Edwards 

 Sobre a Nossa Conversão a Deus e Como Essa Doutrina 

é Totalmente Corrompida Pelos Arminianos — J. Owen 

 Somente as Igrejas Congregacionais se Adequam aos 

Propósitos de Cristo na Instituição de Sua Igreja — J. 

Owen 

 Supremacia e o Poder de Deus, A — A. W. Pink 

 Teologia Pactual e Dispensacionalismo — William R. 

Downing 

 Tratado Sobre a Oração, Um — John Bunyan 

 Tratado Sobre o Amor de Deus, Um — Bernardo de 

Claraval 

 Um Cordão de Pérolas Soltas, Uma Jornada Teológica 

no Batismo de Crentes — Fred Malone  

http://www.facebook.com/ArthurWalkingtonPink
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http://www.issuu.com/oEstandarteDeCristo
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2 Coríntios 4  
 

1
 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; 

2
 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem 

falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, 

na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 
3
 Mas, se ainda o nosso evangelho está 

encoberto, para os que se perdem está encoberto. 
4
 Nos quais o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus. 
5
 Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 

Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 
6
 Porque Deus, 

que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 
7
 Temos, porém, 

este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.                
8
 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.                               

9
 Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

10
 Trazendo sempre 

por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus 

se manifeste também nos nossos corpos; 
11

 E assim nós, que vivemos, estamos sempre 

entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na 

nossa carne mortal.  
12

 De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 
13

 E temos 

portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, 

por isso também falamos. 
14

 Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará 

também por Jesus, e nos apresentará convosco. 
15

 Porque tudo isto é por amor de vós, para 

que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de 

Deus. 
16

 Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o 

interior, contudo, se renova de dia em dia. 
17

 Porque a nossa leve e momentânea tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; 
18

 Não atentando nós nas coisas 

que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se 

não veem são eternas. 
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