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Uma Refutação Bíblica do Dispensacionalismo 
Por A. W. Pink 

 

 

Capítulo 1 
 

Tendo escrito tanto sobre a inspiração e a interpretação da Sagrada Escritura, é necessário, 

a fim de dar completude ao mesmo, a apresentação de um ou dois artigos sobre a sua 

aplicação. Em primeiro lugar, porque isso está intimamente relacionado à exegese em si: 

se uma aplicação ou uso de um versículo for feito de modo errado, então a nossa explicação 

dele é seguramente errada. Por exemplo, o Romanismo insiste que “Apascenta as minhas 

ovelhas” (João 21:15-17) foi a concessão de Cristo a Pedro de um privilégio especial e 

honra peculiar, sendo uma das passagens a que o sistema perverso recorre como apoio à 

sua disputa pela primazia deste Apóstolo. No entanto, não há nada em nenhum lugar dos 

próprios escritos de Pedro que indique que ele considerava essas injunções de seu Mestre 

como constituindo o “Bispado Universal”. Em vez disso, em sua primeira epístola há clara-

mente o contrário, pois ali vamos encontrá-lo exortando os anciãos ou bispos: “Apascentai 

o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntaria-

mente; nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto; nem como tendo domínio sobre a 

herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho”. 

 

Assim, é bastante claro na passagem acima que os preceitos de Cristo em João 21:15-17, 

aplicam-se ou dizem respeito a todos os pastores. Por outro lado, as palavras de nosso 

Senhor a Pedro e André: “Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens” (Mateus 

4:19) não se aplicam de modo geral a todo o rol de Seus discípulos, mas apenas àqueles 

a quem Ele chama e capacita para o ministério. Isso é evidente pelo fato de que em ne-

nhuma das epístolas, onde os privilégios e os deveres dos santos são especificamente 

definidos, há algum tal preceito ou promessa. Assim, por um lado, devemos sempre tomar 

cuidado com injustificavelmente restringir o alcance de um versículo; e, por outro lado, 

estarmos constantemente em guarda contra generalizar o que é manifestamente particular. 

É somente por cuidadosamente atentar de forma geral à Analogia da Fé que seremos 

preservados de qualquer erro. A Escritura sempre interpreta a Escritura, mas muita familiari-

dade com o conteúdo, e uma diligente comparação em oração de uma parte com a outra, 

é necessário antes que alguém seja justificado em dogmaticamente decidir o sentido ou 

aplicação de qualquer passagem. 

 

Mas há outra razão, que é premente hoje, pelo que deveríamos escrever sobre nosso 

presente assunto, e este é: expor o moderno e pernicioso erro do Dispensacionalismo. Este 
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é um dispositivo do Inimigo, projetado para roubar os filhos de não pequena parte daquele 

pão que seu Pai celestial tem provido para as suas almas; um dispositivo no qual a serpente 

astuta aparece como um anjo de luz, fingindo “tornar a Bíblia um livro novo”, simplificando 

muito nela aquilo que deixa perplexos os ignorantes espiritualmente. É triste ver quão 

amplamente bem-sucedido o Diabo tem sido por meio desta inovação sutil. É provável que 

alguns dos nossos próprios leitores, quando folheiam os artigos sobre a interpretação das 

Escrituras, sentiram-se mais de uma vez que nós estávamos tomando uma liberdade 

excessiva para com a Sagrada Escritura, que fizemos uso de certas passagens de uma 

forma completamente injustificável, que nos apropriamos para os santos desta era Cristã o 

que não pertence a eles, mas é antes, destinado para aqueles que viviam em uma 

dispensação completamente diferente do passado, ou uma que ainda é futura. 

 

Este método moderno de manejar mal as Escrituras — pois, moderno certamente é, sendo 

bastante desconhecido para a Cristandade até pouco mais de um século atrás, e somente 

nos últimos anos sendo adotado por aqueles que estão fora do círculo estreito onde se 

originou — baseia-se em 2 Timóteo 2:15, “Procura apresentar-te a Deus aprovado, como 

obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade”. 

Pouquíssimo ou nada é dito sobre as duas primeiras cláusulas deste versículo, mas sobre 

o terceiro, que é explicado como “Dividir corretamente as Escrituras quanto aos diferentes 

povos a que elas pertencem”. Esses mutiladores da Palavra nos dizem que todo o Antigo 

Testamento, de Gênesis 12 em diante pertence inteiramente a Israel segundo a carne, e 

que nenhum dos seus preceitos (como tais) vinculam-se àqueles que são membros da 

Igreja, que é o Corpo de Cristo, nem quaisquer das promessas encontradas nele devem 

ser legitimamente apropriadas por eles. E isso, seja devidamente observado, sem uma úni-

ca palavra para esse efeito pelo Senhor, ou por qualquer um dos Seus apóstolos, e apesar 

do uso que o Espírito Santo faz das primeiras Escrituras em todas as partes do Novo Testa-

mento. Tão longe do Espírito Santo ensinar os Cristãos praticamente a olharem para o 

Antigo Testamento assim como eles poderiam olhar para um almanaque obsoleto, Ele de-

clara: “Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela 

paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança” (Romanos 15:4). 

 

Não satisfeitos com os seus esforços obstinados para nos privar do Antigo Testamento, 

estes aspirantes a super-expositores dogmaticamente afirmam que os quatro Evangelhos 

são judeus, e que as Epístolas de Tiago e Pedro, João e Judas são projetadas para um 

“remanescente judeu piedoso” em um futuro “período de tribulação”, que nada, senão as 

Epístolas Paulinas contêm a “a verdade da Igreja”, e milhares de almas crédulas aceitaram 

a sua falácia — aqueles que se negam a fazê-lo são considerados como ignorantes e 

superficiais. No entanto, o próprio Deus não proferiu uma única palavra para esse efeito. 

Certamente não há nada em nenhuma parte de 2 Timóteo 2:15, que justifique tal método 
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revolucionário de interpretar a Palavra: este verso não tem mais a ver com a divisão das 

Escrituras entre diferentes “dispensações” do que ele tem com a distinção entre estrelas de 

magnitude variada. Se esse versículo for cuidadosamente comparado com Mateus 7:6, 

João 16:12 e 1 Coríntios 3:2, o seu significado é claro. O ocupante do púlpito deve ser dili-

gente em tornar-se capacitado a ministrar para as diferentes classes de seus ouvintes “para 

lhes dar a tempo a ração” (Lucas 12:42). Manejar bem a Palavra da Verdade significa que 

ele deve ministra-la adequadamente aos vários casos e circunstâncias de sua congrega-

ção: aos pecadores e santos, aos indiferentes e ao buscador, às criancinhas e pais, aos 

tentados e aflitos, aos desviados e caídos. 

 

Embora haja grande variedade no ensino da Palavra, há uma unidade inconfundível subja-

cente ao todo. Embora Ele empregou muitos porta-vozes, as Sagradas Escrituras têm ape-

nas um Autor; e enquanto “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas 

maneiras, aos pais, pelos profetas”, e “a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho” 

(Hebreus 1:1-2), ainda assim Aquele que falou por eles foi e é Um “em quem não há mu-

dança nem sombra de variação” (Tiago 1:17), que ao longo de todas as eras declara: “Eu 

sou o Senhor, não mudo” (Malaquias 3:6). Em toda a sua extensão, há perfeita concor-

dância entre todas as partes da Palavra: ela estabelece um sistema de doutrina (nunca 

lemos sobre “as doutrinas de Deus”, mas sempre “a doutrina”: cf. Deuteronômio 32:2; 

Provérbios 4:2; Mateus 7:28; João 7:17; Romanos 16:17, e contraste com Marcos 7:7; Co-

lossenses 2:22; 1 Timóteo 4:1; Hebreus 13:9), porque ela é um todo único e orgânico. Essa 

Palavra apresenta uniformemente um caminho de salvação, uma regra de fé. De Gênesis 

a Apocalipse há uma imutável Lei Moral, um Evangelho glorioso para pecadores prestes a 

perecer. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos com a mesma salvação, estavam 

em débito para com o mesmo Redentor, foram renovados pelo mesmo Espírito, e eram 

participantes da mesma herança celestial, como são os crentes do Novo Testamento. 

 

É bem verdade que a Epístola aos Hebreus faz menção de uma melhor esperança (7:19), 

um melhor testamento ou aliança (7:22), melhores promessas (8:6), melhores sacrifícios 

(9:23), algumas melhores coisas para nós (11:40), e, no entanto, é importante reconhecer 

que o contraste é entre as sombras e a substância. Romanos 12:6, fala sobre “a medida 

[ou “analogia”] da fé”. Há uma devida proporção, um equilíbrio perfeito entre as diferentes 

partes da revelada Verdade de Deus que deve ser conhecido e observado por todos os que 

desejam pregar e escrever conforme a mente do Espírito. Ao argumentar a partir desta 

analogia, é essencial reconhecer que o que é feito conhecido no Antigo Testamento era 

típico do que está estabelecido no Novo, e, portanto, os termos usados no primeiro são 

estritamente aplicáveis ao último. Muitas disputas desnecessárias ocorreram sobre se a 

nação de Israel era ou não um povo regenerado. Isso está absolutamente fora da questão 

real: externamente eles eram considerados e tratados como o povo de Deus, e, conforme 
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o Espírito Santo através de Paulo afirmou, “que são israelitas, dos quais é a adoção de 

filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas; dos quais são os pais, e 

dos quais é Cristo segundo a carne, [o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. 

Amém]” (Romanos 9:4-5). 

 

Regeneração ou não-regeneração afetava a salvação de indivíduos entre eles, mas não 

afetava a relação de aliança do povo como um todo. Uma e outra vez Deus dirigiu-Se a 

Israel como “apóstatas”, mas nenhuma vez Ele assim designou qualquer nação pagã. Não 

foi aos egípcios ou cananeus que Jeová disse: “Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vos-

sas rebeliões” ou “Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor; pois eu vos desposei” (Je-

remias 3:22; 14). Agora, é essa analogia ou similaridade entre as duas alianças e os povos 

sob eles, que é a base para a transferência de termos do Antigo Testamento para o Novo. 

Assim, a palavra “circuncisão” é utilizada neste último não com a identidade de significado, 

mas de acordo com a analogia, pois, a circuncisão agora é a “do coração, no espírito” 

(Romanos 2:29), e não da carne. Da mesma maneira, quando João conclui a sua primeira 

Epístola com “Filhinhos, guardai-vos dos ídolos”, ele toma emprestado um termo do Antigo 

Testamento e usa-o em um sentido do Novo Testamento, pois por “ídolos”, ele não se refere 

a estátuas de materiais feitas de madeira e pedra (como os profetas fizeram quando 

empregaram a mesma palavra), mas a objetos interiores de culto carnal e sensual. Assim 

nós também devemos ver o antitípico e espiritual “Israel” em Gálatas 6:16, e o celestial e 

eterno “Monte Sião” em Hebreus 12:22. 

 

A Bíblia é composta de muitas partes, primorosamente correlacionadas e vitalmente inter-

dependentes entre si. Deus tanto controlou todos os agentes que Ele empregou na escrita 

da mesma, e assim coordenou os seus esforços, de modo a produzir um único Livro vivo. 

Dentro dessa unidade orgânica, de fato, há muita variedade, mas nenhuma contrariedade. 

O corpo do homem é apenas um, apesar de ser composto de muitos membros, diversos 

em tamanho, caráter e operação. O arco-íris é apenas um, no entanto, reflete claramente 

os sete raios prismáticos, mas eles estão harmoniosamente juntos. Assim é com a Bíblia: 

sua unidade aparece na consistência perfeita ao longo de seus ensinamentos. A unidade, 

embora Triunidade de Deus, a Divindade e humanidade de Cristo unidas em uma Pessoa, 

a Aliança Eterna, que assegura a salvação de toda a eleição da graça, o caminho da santi-

dade e o único caminho que leva ao Céu, são claramente revelados no Antigo e no Novo 

Testamento da mesma forma. O ensinamento dos profetas a respeito do caráter glorioso 

de Deus, as exigências imutáveis da Sua justiça, a depravação total da natureza humana, 

e o caminho apontado para a restauração desta, são idênticos com o ensinamento dos 

apóstolos. 

 

Se for levantada a questão: uma vez que as Sagradas Escrituras são uma unidade estrita, 
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então, por que o próprio Deus dividiu-as em dois Testamentos? Talvez simplificará o assun-

to, se perguntarmos por que Deus designou dois corpos principais para iluminar a terra — 

o sol e a lua. Por que, também, a estrutura humana é dupla, com duas pernas e braços, 

dois pulmões e rins, etc.? A resposta não seria a mesma em cada caso: para ampliar e 

completar um ao outro? Todavia, mais diretamente, podem ser sugeridas pelo menos 

quatro razões. Em primeiro lugar, para estabelecer mais distintamente as duas alianças 

que são a base do relacionamento de Deus com toda a humanidade: o Pacto das Obras e 

o Pacto da Graça — simbolizados pelo “antigo” do Sinai e o “novo” ou Cristão. Em segundo 

lugar, para mostrar mais claramente as duas companhias separadas que são unidas 

naquele corpo que constitui a Igreja da qual Cristo é a cabeça, ou seja, judeus redimidos e 

gentios redimidos. Em terceiro lugar, para demonstrar mais claramente a providência 

maravilhosa de Deus: usando os judeus durante tantos séculos para serem os guardiões 

do Antigo Testamento, o qual lhes condena por sua rejeição de Cristo; e ao usar os papistas 

ao longo das eras sombrias para preservar o Novo Testamento, o qual denuncia as suas 

práticas idólatras. Em quarto lugar, para que um possa confirmar o outro: tipo por antítipo, 

profecia por cumprimento. 

 

“As relações mútuas dos dois Testamentos. Estas duas divisões principais se asse-

melham à dupla estrutura do corpo humano, onde os dois olhos e ouvidos, mãos e 

pés, correspondem entre si e se complementam. Não só existe um todo, mas uma 

aptidão especial, mútua. Eles precisam, portanto, ser estudados juntos, lado a lado, 

sendo comparados até mesmo em menores detalhes, pois em nada eles são 

independentes um do outro; e quanto mais próxima à inspeção, mínima aparece a 

adaptação, e mais íntima a associação... Os dois Testamentos são como os dois que-

rubins do propiciatório, com as faces em direções opostas, ainda assim, de frente um 

para o outro e cobrindo com glória um propiciatório; ou ainda, eles são como o corpo 

humano unidos por articulações, juntas e ligamentos, com um cérebro e coração, um 

par de pulmões, um sistema de respiração, circulação, digestão, nervos sensoriais e 

motores, onde a divisão é a perdição” (A. T. Pierson, extraído de Knowing the 

Scriptures [Conhecendo as Escrituras]). 

 

 

Capítulo 2 

 

Alguns Dispensacionalistas não vão tão longe quanto os outros em arbitrariamente erigir 

quadros de notas sobre grandes seções da Escritura, advertindo os Cristãos a não pisarem 

em terreno que pertence a outros, mas há um consenso geral entre eles que o Evangelho 

de Mateus — embora ele fique no início do Novo Testamento e não no fim do Antigo! — 

não pertence aos que são membros do corpo místico de Cristo, mas é “inteiramente judeu”, 
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que o Sermão da Montanha é “legalista” e não evangelístico, e que seus preceitos es-

quadrinhadores e mortificadores da carne não são vinculados aos Cristãos. Alguns vão tão 

longe a ponto de insistir que a grande comissão com a qual ele conclui não é projetado para 

nós hoje, mas destina-se a “um remanescente judeu piedoso”, após a era atual ser fina-

lizada. Em apoio a essa teoria imprudente e perversa, apelo é feito para e grande pressão 

é colocada sobre o fato de que Cristo é representado, com maior destaque, como “filho de 

Davi” ou rei dos judeus; mas eles ignoram um outro fato bem visível, ou seja, que em seu 

versículo introdutório o Senhor Jesus é apresentado como “o filho de Abraão”, e ele era um 

gentio! O que é ainda mais contrário a essa hipótese insustentável — e como se o Espírito 

Santo propositalmente o antecipasse e o refutasse — é o fato de que Mateus é o único dos 

quatro Evangelhos, onde a Igreja é diretamente mencionada duas vezes (16:18; 18:17)! — 

embora no Evangelho de João seus membros são retratados como ramos da Videira, mem-

bros do rebanho de Cristo, que são denominações de santos que não têm limitações dis-

pensacionais. 

 

Igualmente notável é o fato de que a mesma epístola que contém o versículo (2 Timóteo 

2:15) sobre o qual este sistema moderno é baseado, declara enfaticamente: “Toda a 

Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, 

para instruir em justiça; para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído 

para toda a boa obra” (3:16-17). Assim, longe de grandes seções da Escritura haverem sido 

projetadas para outros grupos de pessoas, e excluídas de nosso uso imediato, TODA a 

Escritura é feita e é necessária para nós. Em primeiro lugar, ela toda é “proveitosa para 

ensinar”, o que não poderia ser o caso se fosse verdade (como Dispensacionalistas dogma-

ticamente insistem) que Deus tem métodos completamente diferentes de lidar com os 

homens em épocas passadas e futuras, em relação ao presente. Em segundo lugar, toda 

a Escritura nos é dada “para instruir em justiça” ou correto proceder, mas nos encontramos 

agora em uma perda completa, pois não sabemos como regular a nossa conduta se os 

preceitos de uma parte da Bíblia estão agora ultrapassados (como os professores do erro 

afirmam) e as injunções de caráter contrário as deslocaram; e se certos estatutos são 

destinados para outras pessoas que ocuparão o cenário depois que a Igreja for removida 

dela. Em terceiro lugar, toda a Escritura é dada para que um homem de Deus seja “perfeito 

e perfeitamente habilitado para toda boa obra” — cada parte da Palavra é necessária, a fim 

de fornecer-lhe todas as instruções necessárias e para produzir uma plena vida de piedade. 

 

Quando o Dispensacionalista é duramente pressionado com estas acusações, ele se esfor-

ça para esquivar-se de seu dilema ao declarar que, apesar de toda a Escritura ser para nós, 

muito dela não é dirigida a nós. Mas, realmente, esta é uma distinção sem diferença. Em 

sua exposição de Hebreus 3:7-11, Owen justamente salientou que ao fazer citação do 

Antigo Testamento, o apóstolo prefaciou com “como diz o Espírito Santo” (não “disse”), e 
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comentou: “Tudo foi dado por inspiração do Espírito Santo, e está registrado nas Escrituras 

para o uso da Igreja, Ele planejou falar-nos até este dia. Como Ele vive para sempre, assim 

Ele continua a falar para sempre; ou seja, quer que a Sua voz ou palavra seja de uso para 

a Igreja — Ele fala agora para nós... Muitos homens inventaram várias maneiras de diminuir 

a autoridade das Escrituras, e poucos estão dispostos a reconhecer um discurso imediato 

de Deus a eles nelas”. Para o mesmo efeito, escreveu aquele são comentarista Thomas 

Scott: “Por causa dos imensos proveitos da perseverança, e das tremendas consequências 

da apostasia, devemos considerar as palavras do Espírito Santo como dirigida a nós”. 

 

A afirmação de que apesar de toda a Escritura ser para todos nós, não é dirigida a nós, não 

é apenas sem sentido, mas também é impertinente e insolente, pois não há nada na Palavra 

da Verdade que a apoie e fundamente. Em nenhum lugar o Espírito forneceu o menor alerta 

que essa passagem “não é para o Cristão”, e ainda menos que livros inteiros pertencem a 

outros. Além disso, tal princípio é manifestamente desonesto. Que direito tenho eu de fazer 

qualquer uso do que é propriedade de outro? O que o meu próximo pensaria se eu tomasse 

cartas que foram dirigidas a ele e argumentasse que elas eram para mim? Além disso, essa 

teoria, quando posta à prova, é encontrada ser inviável. Por exemplo, a quem o livro de 

Provérbios se dirige, ou a primeira Epístola de João? Pessoalmente, este escritor, depois 

de ter perdido muito tempo folheando dezenas de livros que pretendiam manejar bem a 

Palavra, ainda considera o todo da Escritura como revelação da graça de Deus para ele e 

por ele, como se não houvesse outra pessoa na terra, e está consciente que ele não pode 

se dar ao luxo de prescindir de qualquer parte dela; e ele sinceramente se compadece 

daqueles que não dispõem de tal fé. Pertinente, neste contexto, é aquele alerta: “Mas temo 

que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de 

alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em 

Cristo” (2 Coríntios 11:3). 

 

Mas, não há muitas passagens do Antigo Testamento que não têm relação direta com a 

Igreja hoje? Certamente não. Tendo em vista 1 Coríntios 10:11: “Ora, tudo isto lhes sobre-

veio como figuras [margem, “tipos”], e estão escritas para aviso nosso”, Owen precisamente 

comentou: “Exemplos do Antigo Testamento são instruções do Novo Testamento”. Por suas 

histórias nós somos ensinados sobre o que evitar e o que imitar. Essa é a principal razão 

pela qual elas são registradas: o que dificultou ou incentivou os santos do Antigo Testa-

mento foi registrado para nosso benefício. Todavia, mais especificamente, os Cristãos não 

são injustificados ao aplicarem para si muitas promessas dadas a Israel segundo a carne 

durante a economia Mosaica, e esperarem um cumprimento das mesmas para si mesmos? 

Verdadeiramente não, pois se fosse esse o caso, então não seria verdade que “tudo o que 

dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das 

Escrituras tenhamos esperança” (Romanos 15:4). Que conforto posso extrair daquelas 
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seções da Palavra de Deus que essas pessoas dizem “não pertencer a mim”? Que “es-

perança” (ou seja, uma garantia bem fundamentada de algum futuro bom) poderia ser 

inspirada hoje nos Cristãos por aquilo que não diz respeito a ninguém, senão aos judeus? 

Cristo veio aqui, meu leitor, para não cancelar, mas “para que confirmasse as promessas 

feitas aos pais; e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia” (Romanos 

15:8-9)! 

 

Além disso, deve-se ter em mente que, de acordo com o caráter do pacto em que foram 

feitos, muitos dos preceitos e promessas dadas aos patriarcas e seus descendentes pos-

suíam um significado e valor espiritual e típico, bem como um carnal e literal. Como exemplo 

do primeiro, considere Deuteronômio 25:4: “Não atarás a boca ao boi, quando trilhar”, e, 

em seguida, observe a aplicação feita daquelas palavras em 1 Coríntios 9:9-10: “Porventura 

tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós 

está escrito; porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar 

com esperança de ser participante”. A palavra “certamente” é provavelmente um pouco 

forte demais aqui, pois pantos é traduzida como “sem dúvida [tradução literal]”, em Atos 

28:4, e “seguramente” [tradução literal] em Lucas 4:23, e no texto significa “indubitavelmen-

te” (ARV) ou “principalmente por nossa causa”. Deuteronômio 25:4 foi projetado para fazer 

cumprir o princípio de que o trabalho deve ter a sua recompensa, para que os homens 

trabalhem alegremente. O preceito intima equidade e bondade: se é assim para os animais, 

muito mais deve ser assim para os homens e, especialmente, para os ministros do 

Evangelho. É uma ilustração impressionante da liberdade com que o Espírito da graça 

aplica as Escrituras do Antigo Testamento, como parte constituinte da Palavra de Cristo, 

para os Cristãos e os seus interesses. 

 

O que é verdade sobre os preceitos do Antigo Testamento (falando de um modo geral, pois 

há, é claro, exceções para cada regra) mantém-se igualmente bom para as promessas do 

Antigo Testamento — os crentes de hoje são totalmente certos em exercer fé nisso com a 

expectativa de receber a substância delas. Em primeiro lugar, porque essas promessas 

foram feitas aos santos como tais, e o que Deus dá a um, Ele dá a todos (2 Pedro 1:4) — 

Cristo adquiriu as mesmas bênçãos para cada um de Seus remidos. Em segundo lugar, 

porque a maioria das promessas do Antigo Testamento eram típicos em sua natureza: 

bênçãos terrenas prenunciavam as celestiais. Isso não é uma afirmação arbitrária nossa, 

pois, qualquer um que tenha sido ensinado por Deus sabe que quase tudo durante as 

economias antigas tinham um sentido figurado, sombreando as coisas melhores por vir. 

Muitas provas disto serão dadas por nós um pouco adiante. Em terceiro lugar, não deve 

ser excluído um cumprimento literal para nós dessas promessas, pois, desde que ainda es-

tamos na terra e no corpo, as nossas necessidades temporais são as mesmas que as deles, 

e se nos adequamos às condições vinculadas a essas promessas (sejam expressas ou im-
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plícitas), então, podemos contar com o cumprimento delas; conforme a nossa fé e obedi-

ência, e assim será para nós. 

 

Mas, certamente, devemos traçar uma linha clara e ampla entre a Lei e o Evangelho. É 

neste ponto que o Dispensacionalista considera sua posição ser a mais forte e inatacável; 

ainda que em nenhum outro lugar ele exiba mais a sua ignorância, pois ele não reconhece 

a abundante graça de Deus durante a era Mosaica, nem ele consegue ver que a Lei tem 

qualquer legitimidade na era Cristã. Lei e graça são para eles elementos antagônicos, e 

(para citar um de seus slogans favoritos) “não se misturarão mais do que óleo e água”. Não 

poucos daqueles que agora são considerados como os campeões da ortodoxia dizem aos 

seus ouvintes que os princípios da lei e da graça são tão contrários que, quando um está 

em exercício o outro deve, necessariamente, ser excluído. Mas este é um erro muito grave. 

Como a Lei de Deus e o Evangelho da graça de Deus poderiam estar em conflito? Uma 

desvela-O como “luz”, o outro manifesta-O como “amor” (1 João 1:5; 4:8), e ambos são 

necessários, a fim de revelar totalmente as Suas perfeições: se qualquer um for omitido, 

apenas um conceito unilateral de Seu caráter será formado. Uma O faz conhecido por Sua 

justiça, o outro mostra a Sua misericórdia, e a Sua sabedoria tem mostrado a consistência 

perfeita que existe entre eles. 

 

Em vez de a lei e a graça serem contraditórias, elas são complementares. Ambas apare-

ceram no Éden antes da Queda. O que foi aquilo, senão a graça que fez uma concessão a 

nossos primeiros pais: “De toda árvore do jardim comerás livremente”? E foi a lei que disse: 

“Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás”. Ambas são vistas 

na época do grande dilúvio, pois nos é dito que “Noé, porém, achou graça aos olhos do 

Senhor” (Gênesis 6:8), como Seus lidares subsequentes com ele demonstraram claramen-

te, enquanto a Sua justiça trouxe um dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ambas operaram 

lado a lado no Sinai, pois enquanto a majestade e a justiça de Jeová foram expressas no 

Decálogo, Sua misericórdia e graça foram claramente evidenciadas nas disposições que 

Ele fez em todo o sistema Levítico (com o seu sacerdócio e sacrifícios) para remover os 

seus pecados. Ambas brilharam em sua glória meridiana no Calvário, pois enquanto de um 

lado, a abundante graça de Deus se manifestou em dar Seu Filho amado para ser o 

Salvador dos pecadores, Sua justiça demandou que a maldição da Lei fosse infligida sobre 

Ele, enquanto carregando a culpa deles. 

 

Em todas as obras e caminhos de Deus podemos discernir uma união de elementos apa-

rentemente conflitantes — as forças centrífuga e centrípeta que estão sempre em ação no 

reino material ilustram esse princípio. Assim é com relação às operações da Divina Provi-

dência: há uma interpenetração constante do natural e do sobrenatural. Assim também na 

concessão das Sagradas Escrituras: elas são o produto tanto de Deus e da agência do 
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homem: são uma revelação Divina, mas redigidas em linguagem humana, e comunicadas 

através de meios humanos; elas são a verdade inerrante, mas escritas por homens falíveis. 

Elas são Divinamente inspiradas em cada jota e til, mas o controle superintendente do 

Espírito sobre os escritores não excluiu nem interferiu no exercício natural de suas facul-

dades. Assim é também em todas as relações de Deus com a humanidade: embora Ele 

exerça a Sua alta soberania, ainda assim, Ele trata com eles como seres responsáveis, 

exercendo o Seu poder invencível sobre eles e neles, mas de modo nenhum destrói a sua 

agência moral. Estes podem apresentar mistérios profundos e insolúveis para a mente 

finita, no entanto, eles são fatos reais. 

 

No que acaba de ser apontado — ao qual outros exemplos poderiam ser adicionados (a 

Pessoa de Cristo, por exemplo, com Suas duas naturezas reunidas, ainda que distintas, de 

modo que, sendo onisciente Ele ainda “crescia em sabedoria”; era onipotente, ainda 

cansava-Se e dormia; era eterno, mas morreu) — por que tantos tropeçam no fenômeno 

da lei Divina e da graça Divina estarem em exercício lado a lado, operando na mesma 

época? A lei e a graça apresentam qualquer contraste maior do que o amor insondável de 

Deus para com Seus filhos, e Sua ira eterna sobre os Seus inimigos? Verdadeiramente 

não, não tão grande. A graça não deve ser considerada como um atributo de Deus que 

eclipsa todas as Suas outras perfeições. Como Romanos 5:21 tão claramente nos diz: “Para 

que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça”, e não 

à custa da justiça ou na exclusão dela. A graça Divina e a justiça Divina, o amor Divino e 

santidade Divina, são tão inseparáveis quanto a luz e o calor do sol. Ao conceder graça, 

Deus nunca rescinde as Suas demandas sobre nós, mas nos capacita a conhecê-las. O 

filho pródigo, depois de seu retorno penitencial e perdão, estava menos obrigado a estar 

em conformidade com as leis da casa de seu pai do que antes que ele a deixou? Não, de 

fato, ainda mais. 

 

Que não há conflito entre a Lei e o Evangelho da graça de Deus é bastante claro em 

Romanos 3:31: “Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos 

a lei”. Aqui o apóstolo antecipa uma objeção que era susceptível de ser intentada contra o 

que ele disse nos versículos 26 a 30. O ensino de que a justificação é inteiramente pela 

graça mediante a fé evidencia que Deus afrouxou as Suas reivindicações, mudou o padrão 

de Suas demandas, anulou as exigências de Seu governo? Muito longe disso. O plano 

Divino da redenção de forma alguma é uma anulação da lei, mas sim a honra e aplicação 

da mesma. Nenhum maior respeito poderia ter sido demonstrado à Lei do que o fato de 

Deus ter determinado salvar o Seu povo de sua maldição, enviando o Seu Filho co-igual, 

para cumprir todas as suas obrigações e mesmo suportar a sua penalidade. Oh, maravilha 

das maravilhas; o grande Legislador humilhou-Se em plena obediência aos preceitos do 

Decálogo. Aquele mesmo que deu a Lei encarnou-Se, sangrou e morreu, no âmbito da 
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sentença condenatória da Lei, ao invés de deixar que um til da mesma falhasse. Magnificou, 

assim, a Lei, de fato, e para sempre “a fez honrosa”. 

 

O método de Deus da salvação pela graça “estabeleceu a lei” de uma forma tríplice. Em 

primeiro lugar, por Cristo, o Fiador dos eleitos de Deus, sendo “nascido sob a lei” (Gálatas 

4:4), cumprindo os seus preceitos (Mateus 5:17), sofrendo sua penalidade no lugar de Seu 

povo, e assim Ele trouxe “justiça eterna” (Daniel 9:24). Em segundo lugar, pelo Espírito 

Santo, pois na regeneração Ele escreve a Lei em seus corações (Hebreus 8:10), inclinando 

os seus afetos a ela, de modo que “segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus” 

(Romanos 7:22). Em terceiro lugar, como fruto de sua nova natureza, o Cristão voluntaria-

mente e de bom grado toma a Lei para ser a sua regra de vida, de modo que ele declara: 

“Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus” (Romanos 7:25). Assim a 

Lei é “estabelecida”, não só na alta corte do Céu, mas nas almas dos redimidos. Assim, 

longe da lei e graça serem inimigas, elas são servas mútuas: a primeira revela a necessi-

dade do pecador, a última a supre; uma faz as exigências de Deus conhecidas, a outra nos 

capacita a nos adequarmos a elas. A fé não se opõe às boas obras, mas executa-as em 

obediência a Deus, por amor e gratidão. 

 

 

Capítulo 3 
 

Antes de passarmos para o lado positivo de nosso presente assunto, era necessário que 

expuséssemos e denunciássemos aquele ensino que insiste que muito na Bíblia não tem 

aplicação imediata para nós hoje. Tal ensino é uma manipulação imprudente e irreverente 

da Palavra, que produziu as consequências mais perversas nos corações e vidas de muitos 

— isso não é menos do que a promoção de um espírito farisaico de auto-superioridade. 

Consciente ou inconscientemente, Dispensacionalistas estão, na realidade, repetindo o 

pecado de Joaquim, que mutilou a Palavra de Deus com seu canivete (Jeremias 36:23). 

Em vez de “abrir as Escrituras”, eles estão empenhados em trancar a maior parte delas 

para o povo de Deus dos nossos dias. Eles estão tão empenhados em fazer o trabalho do 

Diabo como estão os Altos Críticos, que, com suas facas de dissecação, estão erronea-

mente “dividindo a palavra da verdade”. Eles estão tentando forçar uma pedra goela abaixo 

daqueles que estão pedindo pão. Estas são, de fato, acusações graves e solenes, mas não 

mais do que o caso requer. Estamos bem conscientes de que elas serão inaceitáveis até 

para alguns de nossos próprios leitores; mas o remédio, embora, por vezes, necessário, 

raramente é palatável. 

 

Em vez de estarem envolvidos na obra profana de opor uma parte das Escrituras contra 

outra, agiram muito melhor aqueles homens que mostraram a perfeita unidade da Bíblia e 
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a harmonia abençoada que existe entre todos os seus ensinamentos. Mas, em vez de 

demonstrar a concórdia dos dois Testamentos, eles estão mais preocupados em seus 

esforços para mostrar a discórdia que dizem haver entre o que pertencia à “Dispensação 

da Lei” e aquilo que está sob a “Dispensação da Graça” e, a fim de realizar seu desígnio 

maligno, todos os princípios sãos de exegese são lançados ao vento. Como uma amostra 

do que temos referido, eles citam: “Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por 

pé” (Êxodo 21:24) e, em seguida, citam contra ele: “Eu, porém, vos digo que não resistais 

ao mau; mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra” (Mateus 

5:39), e então é exultantemente afirmado que essas duas passagens só podem ser “recon-

ciliadas”, alocando-as a diferentes povos em diferentes épocas; e com tal tratamento super-

ficial das Escrituras Sagradas milhares de almas crédulas são enganadas, e mais milhares 

ficam perplexas. 

 

Se aqueles que possuem uma Bíblia Scofield voltarem para Êxodo 21:24, eles verão que, 

na margem oposta a ele, o editor refere os seus leitores para Levítico 24:20; Deuteronômio 

19:21, e cf. Mateus 5:28-44; 1 Pedro 2:19-21; no que este breve comentário é feito: “A 

provisão em Êxodo é lei e justiça; nas passagens do Novo Testamento, graça e misericór-

dia”. Até que ponto o Sr. Scofield foi coerente consigo mesmo pode ser visto por uma refe-

rência ao que ele afirma na página 989, no início do Novo Testamento sob os Quatro Evan-

gelhos, onde ele afirma expressamente: “o sermão do Monte é lei, não graça”: em verdade, 

“as pernas do coxo não são iguais”. Em sua nota marginal de Êxodo 21:24, o Sr. Scofield 

cita Mateus 5:38-44, como “graça”, ao passo que em sua introdução aos Quatro Evange-

lhos, ele declara que Mateus 5-7 “é lei, e não graça”. Em qual dessas afirmações ele queria 

que os seus leitores cressem? 

 

Ainda assim, a pergunta pode ser feita: Como você conciliará Êxodo 21:24, com Mateus 

5:38-44? Nossa resposta é: Não há nada entre eles para “reconciliar”, pois não há nada 

nestas passagens que se contradiga. O primeiro trecho é um dos estatutos nomeados para 

os magistrados públicos imporem, ao passo que o último, estabelece regras para que 

pessoas físicas convivam! Por que estes autodenominados “corretos divisores” não alocam 

corretamente as Escrituras, distinguindo entre as diferentes classes a que se destinam? 

Que Êxodo 21:24 contém estatutos para que magistrados públicos o imponham, é clara-

mente estabelecido comparando Escritura com Escritura. Em Deuteronômio 19:21, a mes-

ma injunção é novamente registrada, e se o leitor se volta para o versículo 18, lerá ali: “E 

os juízes inquirirão bem”, etc. Seria uma verdadeira misericórdia para a comunidade, se 

nossos juízes hoje deixassem de lado seu sentimentalismo doentio e lidassem com os 

criminosos sem escrúpulos e brutais de uma maneira que convém aos seus atos de violên-

cia, em vez de fazerem uma paródia de justiça. 

 

Antes de deixarmos o que esteve diante de nós nos últimos três parágrafos, que seja 
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salientado que quando o nosso bendito Senhor acrescentou a Mateus 5:38: “Eu, porém, 

vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem” (versículo 44), Ele não 

estava avançando um preceito mais benigno do que já havia sido enunciado anteriormente. 

Não, o mesmo gracioso princípio de conduta havia sido aplicado no Antigo Testamento. Em 

Êxodo 23:4-5, o Senhor deu ordem através de Moisés: “Se encontrares o boi do teu inimigo, 

ou o seu jumento, desgarrado, sem falta lho reconduzirás. Se vires o jumento, daquele que 

te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás pois de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a 

levantá-lo”. Mais uma vez em Provérbios 25:21, lemos: “Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe 

pão para comer; e se tiver sede, dá-lhe água para beber”. 

 

O mesmo Deus que nos ordena: “A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas ho-

nestas, perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com 

todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira” (Romanos 

12:17-19), também ordenou ao Seu povo no Antigo Testamento: “Não te vingarás nem 

guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu 

sou o Senhor” (Levítico 19:18), e, portanto, Davi foi grato a Abigail por dissuadi-lo de tomar 

vingança contra Nabal: “E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de 

derramar sangue, e de vingar-me pela minha própria mão” (1 Samuel 25:33). O Antigo 

Testamento esteve tão longe de permitir qualquer espírito de amargura, malícia ou vingança 

que expressamente declarou: “Não digas: Vingar-me-ei do mal; espera pelo Senhor, e ele 

te livrará” (Provérbios 20:22). E, novamente: “Quando cair o teu inimigo, não te alegres, 

nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar” (Provérbios 24:17). E, mais uma vez: 

“Não digas: Como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele; pagarei a cada um segundo a 

sua obra” (Provérbios 24:29). 

 

Mais uma amostra da ignorância inescusável demonstrada por estes Dispensacionalistas 

— citamos a partir de “How to Enjoy the Bible” [Como Desfrutar da Bíblia], de E. W. 

Bullinger. Nas páginas 108 e 110, ele disse sobre a “Lei e Graça”: “Para aqueles que viviam 

sob a Lei correta e verdadeiramente poderia ser dito: ‘será para nós justiça, quando 

tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, 

como nos tem ordenado’ (Deuteronômio 6:25). Mas, para aqueles que vivem na presente 

Dispensação da Graça é tão verdadeiramente declarado: ‘Por isso nenhuma carne será 

justificada diante dele pelas obras da lei’ (Romanos 3:20). Mas isso é exatamente o oposto 

de Deuteronômio 6:25. O que, então, nós devemos dizer, ou fazer? Qual dessas duas 

afirmações é verdadeira e qual é falsa? A resposta é que nenhuma é falsa. Mas ambas são 

verdadeiras, se manejarmos bem a Palavra da Verdade, como a sua verdade dispensa-

cional e ensino... Duas palavras distinguem as duas dispensações: ‘Faça’ distinguiu a 

primeira; ‘Feito’ a última. Então, a salvação dependia do que o homem devia fazer, agora 

depende do que Cristo fez”. É por tais declarações como estas que “almas inconstantes” 

são enganadas. 
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Não é surpreendente que alguém tão famoso por sua erudição e conhecimento das Escritu-

ras faça tais declarações manifestamente absurdas como a acima? Ao recordar Deutero-

nômio 6:25 contra Romanos 3:20, ele poderia também ter argumentado que o fogo é “o 

oposto” da água. Eles são de fato elementos contrários, mas cada um tem o seu próprio 

uso em seu devido lugar: um, o de cozinhar, o outro o de refrescar. Pense em alguém que 

se estabelece como um professor de pregadores afirmando que sob a economia Mosaica 

a “salvação dependia do que o homem devia fazer”. Ora, nesse caso, por 1.500 anos nem 

um único israelita havia sido salvo. Se a salvação fosse, então, obtida por esforços huma-

nos, não haveria a necessidade de Deus enviar o Seu Filho para cá! A salvação nunca foi 

alcançável por méritos humanos, devida ao desempenho humano. Abel alcançou teste-

munho de que era justo, porque ele ofereceu a Deus um cordeiro morto (Gênesis 4:4; 

Hebreus 11:4). Abraão foi justificado pela fé, e não pelas obras (Romanos 4). Sob a econo-

mia Mosaica foi expressamente anunciado que “é o sangue que fará expiação pela alma” 

(Levítico 17:11). Davi compreendeu: “Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, 

quem subsistirá?” (Salmos 130:3); e, portanto, ele confessa: “Sairei na força do Senhor 

DEUS, farei menção da tua justiça, e só dela” (Salmos 71:16). 

 

Por todos os meios, que a Palavra da Verdade seja “bem manejada”; não por dividi-la em 

diferentes “dispensações”, mas por distinguir entre o que é doutrinal e o que é prático, entre 

o que diz respeito aos perdidos e aquilo que é atribuído aos salvos. Deuteronômio 6:25 

dirige-se não aos pecadores alienados, mas àqueles que estão em relação de aliança com 

o Senhor; enquanto que Romanos 3:20 é uma afirmação que se aplica a todos os membros 

da raça humana. Um lida como a “justiça” prática na caminhada diária, o que é agradável 

a Deus; o outro é uma declaração doutrinária que afirma a impossibilidade de aceitação 

para com Deus sobre o fundamento das obras da criatura. O primeiro relaciona-se com a 

nossa conduta nesta vida em relação com o governo Divino; o segundo diz respeito à nossa 

posição eterna diante do trono Divino. Ambas as passagens são igualmente aplicáveis a 

judeus e gentios em todas as eras. “A nossa justiça” em Deuteronômio 6:25 é a justiça 

prática, à vista de Deus. É o mesmo aspecto da justiça, encontrado em “se a vossa justiça 

não exceder a dos escribas e fariseus” de Mateus 5:20, o “justo” de Tiago 5:16, e “pratica 

a justiça” de 1 João 2:29. 

 

Os santos do Antigo Testamento eram os sujeitos do mesmo Pacto Eterno, tinham o mesmo 

bendito Evangelho, foram gerados para a mesma herança celestial que os santos do Novo 

Testamento. A partir de Abel em diante, Deus tem lidado com os pecadores em graça 

soberana, e de acordo com os méritos da obra redentora de Cristo — que foi retroativo no 

seu valor e eficácia (Romanos 3:25; 1 Pedro 1:19,20). “Noé achou graça aos olhos do 

Senhor” (Gênesis 6:8). O fato de que eles eram participantes das mesmas bênçãos da 

aliança como somos resulta de uma comparação de 2 Samuel 23:5 e Hebreus 13:20. O 
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mesmo Evangelho foi pregado a Abraão (Gálatas 3:8), sim, à nação de Israel, depois de ter 

recebido a Lei (Hebreus 4:2), e, portanto, Abraão exultou por ver o dia de Cristo e alegrou-

se (João 8:56). O moribundo Jacó declarou: “A tua salvação espero, ó Senhor!” (Gênesis 

49:18). Como Hebreus 11:16 estabelece, os patriarcas anelavam por “um país melhor [do 

que a terra de Canaã, em que habitavam], ou seja, a celestial”. Moisés “recusou ser 

chamado filho da filha de Faraó... Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que 

os tesouros do Egito; [porque tinha em vista a recompensa]” (Hebreus 11:24-26). Jó excla-

mou: “Porque eu sei que o meu Redentor vive... ainda em minha carne verei a Deus” (Jó 

19:25-26). 

 

Quando o Senhor proclamou o Seu nome a Moisés, Ele Se revelou como “O Senhor, o 

Senhor Deus, misericordioso e piedoso” (Êxodo 34:5-7). Quando Arão pronunciou a bênção 

sobre a congregação, ele foi ordenado a dizer: “O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor 

faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre ti levante 

o seu rosto e te dê a paz” (Números 6:24-26). Nenhuma maior ou mais grandiosa bênção 

pode ser invocada hoje. Tal passagem como esta possivelmente não pode ser harmonizada 

com o conceito restrito que é entretido e que está sendo propagado pelos Dispensacionalis-

tas da economia Mosaica. Deus lidou em graça com Israel durante toda a sua longa e 

variada história. Leia o livro de Juízes e observe quantas vezes Ele levantou libertadores 

para eles. Passe sobre Reis e Crônicas e observe Sua longânima benignidade em enviá-

los profeta após profeta. Onde, no Novo Testamento há uma palavra que, por pura graça, 

excede “ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos 

como a neve” (Isaías 1:18)? Nos dias de Jeoacaz, “o Senhor teve misericórdia deles” (2 

Reis 13: 22-23). Eles foram convocados a dizer ao Senhor: “Tira toda a iniquidade, e aceita 

o que é bom” (Oséias 14:2). Malaquias mandou Israel: “Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus, 

que ele seja misericordioso conosco” (1:9). 

 

A concepção que o remanescente piedoso de Israel tinha sobre o caráter Divino durante a 

economia Mosaica era radicalmente diferente da rígida e repugnante apresentação feita 

dele por Dispensacionalistas. Ouça o salmista quando ele declarou: “Piedoso é o Senhor e 

justo; o nosso Deus tem misericórdia” (Salmos 116:5). Ouça-o novamente, como ele 

irrompe em louvor e adoração: “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de 

nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas 

as tuas enfermidades... Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou 

segundo as nossas iniquidades” (Salmos 103:2-3, 10). Os Cristãos podem dizer mais do 

que isso? Não admira que Asafe exclamou: “Quem tenho eu no céu senão a ti? e na terra 

não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem; mas Deus 

é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre” (Salmos 73:25-26). Se a 

pergunta for feita: Então, qual é a grande distinção entre as eras Mosaica e Cristã? A 
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resposta é: a graça de Deus era, então, confirmada para uma nação, mas agora flui para 

todas as nações. 

 

O que é verdade no geral continua sendo no particular. Não apenas os lidares de Deus com 

o Seu povo durante os tempos do Antigo Testamento foram substancialmente os mesmo 

que aqueles com Seu povo hoje, mas em detalhes também. Não há discórdia, mas perfeita 

harmonia e concórdia entre eles. Observe atentamente os seguintes paralelismos. “Sua 

herança nos santos” (Efésios 1:18): “Porque a porção do Senhor é o seu povo; Jacó é a 

parte da sua herança” (Deuteronômio 32:9). “Mas devemos sempre dar graças a Deus por 

vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação” 

(2 Tessalonicenses 2:13): “Porquanto com amor eterno te amei” (Jeremias 31:3). “Em quem 

temos a redenção” (Efésios 1:7): “Nele há abundante redenção” (Salmos 130:7). “Para que 

nele fôssemos feitos justiça de Deus” (2 Coríntios 5:21): “Deveras no Senhor há justiça e 

força” (Isaías 45:24). “O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares 

celestiais em Cristo” (Efésios 1:3): “Os homens serão abençoados nele” (Salmos 72:17). “O 

sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado” (1 João 1: 7): “Tu és toda 

formosa, meu amor, e em ti não há mancha” (Cânticos 4:7). “Corroborados com poder pelo 

seu Espírito no homem interior” (Efésios 3:16): “No dia em que eu clamei, me escutaste; e 

alentaste com força a minha alma” (Salmos 138:3). “Aquele Espírito de verdade, ele vos 

guiará em toda a verdade” (João 16:13): “E deste o teu bom espírito, para os ensinar” 

(Neemias 9:20). “Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum” 

(Romanos 7:18): “Todas as nossas justiças como trapo da imundícia” (Isaías 64:6). 

“Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros” (1 Pedro 2:11): “Pois vós sois estran-

geiros e peregrinos comigo” (Levítico 25:23). “Porque andamos por fé” (2 Coríntios 5:7): “O 

justo pela sua fé viverá” (Habacuque 2:4). “Fortalecei-vos no Senhor” (Efésios 6:10): “E eu 

os fortalecerei no Senhor” (Zacarias 10:12). “E ninguém as arrebatará da minha mão” (João 

10:28): “Todos os seus santos estão na sua mão” (Deuteronômio 33:3). “Quem está em 

mim, e eu nele, esse dá muito fruto” (João 15:5): “De mim é achado o teu fruto” (Oséias 

14:8). “Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo” 

(Filipenses 1:6). “O Senhor aperfeiçoará o que me toca” (Salmos 138:8). Inúmeras outras 

tais harmonias poderiam ser adicionadas. 

 

 

Capítulo 4 
 

Como é particularmente das promessas do Antigo Testamento que os Dispensacionalistas 

desejam privar o Cristão, é necessária agora uma refutação mais definida e detalhada deste 

erro — vindo, como obviamente ocorre, dentro do compasso de nosso assunto presente. 

Nós transcreveremos aqui o que escrevemos sobre isso há quase vinte anos. 
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Desde que a Queda alienou a criatura de seu Criador, não poderia haver relações entre 

Deus e os homens, senão por alguma promessa de Sua parte. Ninguém pode contestar 

nada da Majestade nas alturas, sem um mandado dEle mesmo, nem a consciência poderia 

ser satisfeita a menos que tivesse uma concessão Divina para qualquer bem que espera-

mos dEle. 

 

Deus em todas as eras regulou o Seu povo por Suas promessas, de forma que eles possam 

exercer a fé, a esperança, a oração, a dependência dEle mesmo: Ele dá-lhes promessas, 

a fim de testá-los, se realmente confiam ou não nEle, se contam ou não com Ele. 

 

As promessas são feitas por meio de mediação e o Mediador é o Deus-homem, Jesus 

Cristo, pois não pode haver relações entre Deus e nós, exceto através do Árbitro nomeado. 

Em outras palavras, Cristo deve receber tudo de bom para nós, e devemos tê-lo de segunda 

mão, a partir dEle. 

 

Que o Cristão sempre esteja vigilante contra contemplar qualquer promessa de Deus à 

parte de Cristo. Se a coisa prometida, a bênção desejada, for material ou espiritual, não 

podemos legítima ou realmente fruí-la, exceto em e por meio de Cristo. Por isso o apóstolo 

lembra aos Gálatas: “Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não 

diz: E às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só: E à tua des-

cendência, que é Cristo” (3:16) — ao citar Gênesis 12:3, Paulo não estava provando, mas 

afirmando, que as promessas de Deus a Abraão referiam-se não a toda sua posteridade 

natural, mas apenas aos seus filhos espirituais — aqueles unidos a Cristo. Todas as 

promessas de Deus para os crentes são feitas a Cristo, o Fiador da Aliança Eterna, e são 

comunicadas dEle para nós — tanto as promessas em si, quanto as coisas prometidas. “E 

esta é a promessa [incluindo tudo] que ele nos fez: a vida eterna” (1 João 2:25), e, como 

5:11 nos diz: “esta vida está em seu Filho” — assim a graça, e todos os outros benefícios. 

“Se eu leio qualquer uma das promessas, eu descubro que todas e cada uma continha 

Cristo em seu seio, sendo Ele próprio a grande promessa da Bíblia. A Ele todas elas foram 

primeiramente dadas; dEle elas derivam toda a sua eficácia, doçura, valor e importância; 

por meio dEle elas são levadas até mim, para o meu coração; e nEle todas elas são sim e 

amém” (R. Hawker, 1810). 

 

Uma vez que todas as promessas de Deus são feitas em Cristo, segue-se claramente que 

nenhuma delas está disponível para qualquer um que esteja fora de Cristo, pois estar fora 

dEle é estar fora do favor de Deus. Deus não pode olhar para essa pessoa, senão como 

um objeto de Sua ira, como combustível para a Sua vingança: não há esperança para 

qualquer homem até que ele esteja em Cristo. Mas pode-se perguntar: Será que Deus não 

concede quaisquer coisas boas sobre aqueles que estão fora de Cristo, enviando a Sua 
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chuva sobre os injustos, e enchendo os ventres dos ímpios com coisas boas (Salmos 

17:14)? Sim, Ele o faz, de fato. Então, estas não são aquelas misericórdias e bênçãos tem-

porais? Certamente não: longe disso. Como ele diz em Malaquias 2:2: “amaldiçoarei as 

vossas bênçãos; e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração” 

(cf. Deuteronômio 28:15-20). Ao ímpio, as misericórdias temporais de Deus são como 

comida dada aos bois, elas apenas “dedica-os para o dia da matança” (Jeremias 12:3, e cf. 

Tiago 5:5). 

 

Tendo apresentado acima um breve resumo sobre o tema das promessas Divinas, agora 

vamos examinar uma expressão impressionante, ainda que pouco notada, ou seja, “os 

filhos da promessa” (Romanos 9:8). No contexto, o Apóstolo discute sobre Deus ter posto 

de lado os judeus e ter chamado os gentios, o que era um ponto particularmente sensível 

com o primeiro. Depois de descrever os privilégios únicos desfrutados por Israel como uma 

nação (vv. 4-5), ele chama a atenção para a diferença que existe entre eles e o antitípico 

“Israel de Deus” (vv. 6-9), que ele ilustra nos casos de Isaque e Jacó. Embora os judeus 

tivessem rejeitado ao Evangelho e tivessem sido rejeitados por Deus, não se deve supor 

que a Sua Palavra falhou em seu cumprimento (v. 6), pois não somente as profecias sobre 

o Messias foram plenamente cumpridas, mas a promessa sobre a descendência de Abraão 

totalmente cumprida. Todavia, seria mais importante apreender corretamente do que ou de 

quem esta “semente” é composta. “...Porque nem todos os que são de Israel são israelitas; 

nem por serem descendência de Abraão são todos filhos; mas: Em Isaque será chamada 

a tua descendência” (Romanos 9:6-7). 

 

Os judeus erroneamente imaginavam (como os Dispensacionalistas modernos o fazem) 

que as promessas feitas a Abraão a respeito de sua semente dizem respeito a todos os 

seus descendentes. Seu orgulho era “Nosso pai é Abraão” (João 8:33), ao que Cristo 

respondeu: “Se fôsseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão” (v. 39; e veja Romanos 

4:12). O fato de Deus haver rejeitado Ismael e Esaú era prova decisiva de que as promes-

sas não foram feitas para os descendentes naturais como tais. A escolha de Isaque e Jacó 

mostrou que a promessa era restrita a uma linhagem de eleitos. “Isto é, não são os filhos 

da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados [considerados] 

como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: Por este tempo virei, e Sara 

terá um filho” (Romanos 9:8-9). Os “filhos de Deus” e os “filhos da promessa” são um e a 

mesma coisa, quer sejam judeus ou gentios. Como Isaque nasceu sobrenaturalmente, as-

sim são todos os eleitos de Deus (João 1:13). Como Isaque, por conta disso, era o herdeiro 

da bênção prometida, assim são os Cristãos (Gálatas 4:29; 3:29). Os “Filhos da promessa” 

são os mesmos “herdeiros da promessa” (Hebreus 6:17, e cf. Romanos 8:17). 

 

As promessas de Deus são feitas para os filhos espirituais de Abraão (Romanos 4:16; Gá-
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latas 3:7), e nenhuma delas pode eventualmente deixar de ser cumprida. “Porque todas 

quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o Amém, para glória de Deus por 

nós” (2 Coríntios 1:20). Elas estão depositadas em Cristo, e nEle encontram a sua afirma-

ção e certificação, pois Ele é a soma e a substância delas. Indizivelmente bendito é esta 

declaração para o filho de Deus humilde de espírito — ainda assim, um mistério escondido 

daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. “Aquele que nem mesmo a seu próprio 

Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas 

as coisas?” (Romanos 8:32). As promessas de Deus são numerosas: relativas a esta vida 

e também a que está por vir. Elas dizem respeito ao nosso bem-estar temporal, bem como 

espiritual, envolvem as necessidades do corpo, bem como as da alma. Qualquer que seja 

o seu caráter, nenhuma delas pode ser feita boa para nós, exceto em e através dEle e por 

Ele, que viveu e morreu por nós. As promessas que Deus deu ao Seu povo são absoluta-

mente seguras e confiáveis, pois elas foram feitas para eles em Cristo: são infalivelmente 

seguras quanto ao cumprimento, pois elas são realizadas através dEle e por Ele. 

 

Uma ilustração bendita, sim, exemplificação, do que acaba de ser apontado acima é en-

contrado em Hebreus 8:8-13 e 10:15-17, onde o apóstolo cita as promessas feitas em 

Jeremias 31:31-34. Os Dispensacionalistas se oporiam e diriam que essas promessas 

pertencem aos descendentes naturais de Abraão, e não são para nós. Mas Hebreus 10:15 

prefacia a citação dessas promessas, afirmando expressamente, “E também o Espírito 

Santo no-lo testifica [não “testificou”]”. Essas promessas estendem-se aos gentios crentes 

também, pois elas são a garantia da graça fundada em Cristo, e nEle os crentes judeus e 

gentios são um (Gálatas 3:26). Antes que a parede de separação fosse derrubada, os 

gentios eram, em verdade, “estranhos às alianças da promessa” (Efésios 2:12), mas quan-

do essa parede foi derrubada, os crentes gentios tornaram-se “coerdeiros, e de um mesmo 

corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho” (Efésios 3:6)! Como Roma-

nos 11 expressa, eles participam da raiz e da seiva da oliveira (v. 17)! Essas promessas 

em Jeremias 31 são feitas não para a nação judaica como tal, mas para o “Israel de Deus” 

(Gálatas 6:16), que é toda a eleição da graça, e elas são feitas infalivelmente boas para 

todos eles no momento de sua regeneração pelo Espírito. 

 

À luz clara de outras passagens do Novo Testamento, parece estranho que qualquer um 

que esteja familiarizado com o mesmo negue que Deus fez esta “nova aliança” com aqueles 

que são membros do corpo místico de Cristo. Que os Cristãos são participantes de suas 

bênçãos é claro em 1 Coríntios 11:25, onde é feita citação das palavras do Salvador na 

instituição de Sua ceia, dizendo: “Este cálice é o novo testamento [ou “nova aliança”] no 

meu sangue”, e novamente em 2 Coríntios 3:6, onde o apóstolo afirma que Deus “nos fez 

também capazes de ser ministros de um novo testamento”, ou “aliança”, pois a mesma 

palavra grega é usada nas passagens como em Hebreus 8:8, e 10:16, onde é traduzida 

http://www.facebook.com/oEstandarteDeCristo
http://www.facebook.com/ConfissaoFeBatista1689
http://www.oestandartedecristo.com/
http://www.issuu.com/oEstandarteDeCristo


 

Issuu.com/oEstandarteDeCristo 

como “aliança”. No primeiro sermão pregado após a nova aliança ter sido estabelecida, 

Pedro disse: “Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que 

estão longe”, ou seja, os gentios: Efésios 2:13 — qualificado por “tantos quantos Deus 

nosso Senhor chamar” (Atos 2:39). Além disso, os termos de Jeremias 31:33-34 são 

certamente cumpridos a todos os crentes de hoje: Deus tem feito um pacto com eles 

(Hebreus 13:20), Sua lei está escrita nas suas afeições (Romanos 7:22), eles O conhecem 

como o seu Deus, suas iniquidades são perdoadas. 

 

A declaração do Espírito Santo em 2 Coríntios 7:1, deve, para todos os que se curvam à 

autoridade das Escrituras Sagradas, resolver a questão de uma vez por todas sobre o 

direito do Cristão às promessas do Antigo Testamento. “Ora, amados, pois que temos tais 

promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a 

santificação no temor de Deus”. Que promessas? Ora, aquelas mencionadas no fim do 

capítulo anterior. Ali nós lemos: “E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? 

Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles 

andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo” (6:16). E onde Deus havia dito 

isso? Ora, em Levítico 26:12: “E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me 

sereis por povo”. Essa promessa foi feita para a nação de Israel nos dias de Moisés! E mais 

uma vez, lemos: “Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; e não toqueis 

nada imundo, e eu vos receberei; e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e 

filhas, diz o Senhor Todo-poderoso” (2 Coríntios 6:17-18) cujas palavras são uma referência 

manifesta a Jeremias 31:9 e a Oséias 1:9-10. 

 

Agora observe muito especialmente o que o Espírito Santo diz através de Paulo a respeito 

dessas promessas do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, ele diz para os santos do 

Novo Testamento, “Temos tais promessas”. Ele declarou que essas promessas antigas são 

deles: que eles têm um interesse pessoal nelas e posse delas. Que elas eram deles não 

apenas em esperança, mas no presente. Deles para que façam pleno uso, alimentem-se e 

desfrutem, que se alegrem e deem graças a Deus por elas. Desde que o próprio Cristo é 

nosso, todas as coisas são nossas (1 Coríntios 3:22-23). Oh, leitor Cristão, não permita que 

nenhum homem, sob o pretexto de “manejar bem a palavra”, prive-o, roube-o de qualquer 

das “grandíssimas e preciosas promessas” de seu Pai (2 Pedro 1:4). Se ele se contenta em 

limitar-se a algumas das Epístolas do Novo Testamento, deixe-o fazer isso — isso é para 

perda dele. Mas, não permita que ele limite você a um compasso tão estreito. Em segundo 

lugar, somos ensinados aqui a usar essas promessas como motivos e incentivos para o 

cultivo da piedade pessoal, no esforço privado de mortificação e no positivo dever de 

santificação prática. 

 

Uma prova impressionante e conclusiva de que as promessas do Antigo Testamento 
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pertencem aos santos de hoje em dia é encontrada em Hebreus 13:5, onde o uso prático é 

novamente aplicado de forma semelhante. Ali os Cristãos são exortados: “Sejam vossos 

costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes”. Essa exortação é estabele-

cida por meio desta graciosa consideração: “porque ele disse: Não te deixarei, nem te 

desampararei”. Desde que o Deus vivo é a sua porção, o seu coração deve alegrar-se nEle, 

e toda a ansiedade sobre o suprimento de todas as suas necessidades ser para sempre 

removida. Mas, agora nós estamos mais especialmente preocupados com a promessa aqui 

citada: “porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei”, etc. E a quem essa 

promessa foi dada em primeiro lugar? Ora, para aquele que estava prestes a conduzir Israel 

para a terra de Canaã — como uma referência a Josué 1:5 demonstra. Assim, foi feita a 

uma pessoa particular, em uma ocasião particular, a um general que deveria empreender 

uma grande guerra sob o comando imediato de Deus. Enfrentando essa grande provação, 

Josué recebeu a garantia da parte de Deus de que a Sua presença sempre estaria com ele. 

 

Mas, se o crente dá lugar à incredulidade, o Diabo é muito susceptível de lhe dizer que essa 

promessa não pertence a você. Você não é o capitão dos exércitos, comissionado por Deus 

para derrubar as forças do inimigo: a virtude desta promessa cessou quando Canaã foi 

conquistada e morreu com aquele a quem ela foi feita. Em vez disso, como Owen apontou 

em seus comentários sobre Hebreus 13:5: “Para manifestar o mesmo amor que há em 

todas as promessas, com o seu cumprimento no único Mediador, e a participação geral dos 

crentes em cada uma delas, independentemente de a quem e em que ocasião foi dada, 

esta promessa a Josué é aqui aplicada à condição do mais fraco, mais mediano e mais 

pobre dos santos; a todos e a cada um deles, seja qual for o seu caso e condição. E, sem 

dúvida, os crentes em si mesmos não são pouco necessitados de consolo, sendo assim 

eles devem mais particularmente se aproximarem daquelas palavras de verdade, graça e 

fidelidade, que em ocasiões diversas e em várias vezes foram dadas aos santos do pas-

sado, mesmo a Abraão, Isaque, Jacó, Davi, e o restante deles, que andaram com Deus em 

sua geração: essas coisas de uma maneira especial são registradas para nossa consola-

ção”. 

 

Agora, vamos observar de perto o uso que o apóstolo fez daquela antiga, mas sempre viva 

promessa. Primeiro, ele aqui se valeu dela, a fim de fazer confirmar a sua exortação aos 

Cristãos para os deveres de mortificação e santificação. Em segundo lugar, ele extrai uma 

inferência lógica e prática a partir da mesma, declarando: “E assim com confiança ousemos 

dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei O que me possa fazer o homem” (Hebreus 

13:6). Assim, uma dupla conclusão é feita: tal promessa deve inspirar todos os crentes à 

confiança no socorro e assistência de Deus, e à ousadia e coragem diante dos homens —

mostrando-nos para que propósito devemos nos valer das promessas Divinas. Estas 

conclusões baseiam-se no caráter do Prometedor: porque Deus é infinitamente bom, fiel e 
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poderoso, e porque Ele não muda, eu posso declarar com confiança juntamente com 

Abraão: “Deus proverá” (Gênesis 22:8); com Jônatas: “porque para com o Senhor nenhum 

impedimento há...” (1 Samuel 14:6); com Josafá: “...não há quem te possa resistir” (2 

Crônicas 20:6); com Paulo: “Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Romanos 8:31). 

A presença permanente do Senhor todo-suficiente garante ajuda e, portanto, qualquer 

espanto diante da inimizade do homem deve ser removido de nossos corações. Meu pior 

inimigo não pode fazer nada contra mim sem a permissão do meu Salvador. 

 

“E assim com confiança ousemos dizer [livremente, sem hesitação incrédula]: O Senhor é 

o meu ajudador, e não temerei O que me possa fazer o homem. Observe atentamente a 

mudança no número do plural para o singular, e aprenda a partir disso que os princípios 

gerais devem ser apropriados por nós em particular, dessa forma, preceitos gerais devem 

ser tomados por nós pessoalmente — o Senhor Jesus individualizou o “Não tentareis o 

Senhor vosso Deus”, de Deuteronômio 6:16, quando assaltado por Satanás, disse: 

“Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus” (Mateus 4:7). É só por tomar as 

promessas e os preceitos Divinos para nós mesmos, pessoalmente, que podemos “mis-

turar fé” com os mesmos, ou fazer um uso adequado e proveitoso deles. Deve-se também 

ser cuidadosamente observado que mais uma vez o Apóstolo confirmou seu argumento por 

um testemunho Divino, pois as palavras: “O Senhor é o meu ajudador, e não temerei O que 

me possa fazer o homem” não são suas, mas uma citação daquelas utilizadas por Davi no 

Salmo 118:6. Assim, mais uma vez nos é mostrado que a linguagem do Antigo Testamento 

é exatamente adequada para os casos e condições dos Cristãos de hoje, e que é o seu 

direito e privilégio livremente apropriar-se da mesma. 

 

“Com confiança ousemos dizer” exatamente o que o salmista disse quando ele foi dura-

mente pressionado. Foi durante uma época de sofrimento agudo que Davi expressou a sua 

confiança no Deus vivo, num momento em que parecia que seus inimigos estavam a ponto 

de engoli-lo; mas vendo a onipotência de Jeová e contrastando o Seu poder, com a fra-

queza da criatura, o seu coração foi fortalecido e encorajado. Mas, que o leitor perceba 

claramente no que isso implicava. Isso significa que Davi voltou a sua mente para longe 

daquilo que pode ser visto, para o invisível. Isso significa que ele foi regulado pela fé, e não 

por vista — sentimentos ou raciocínios. Isso significa que seu coração estava ocupado com 

o Todo-Poderoso. Todavia, significa muito mais: ele estava ocupado com a relação dAquele 

Ser onipotente em relação consigo mesmo. Significa que ele reconheceu e percebeu a 

ligação espiritual que havia entre eles, de modo que ele pôde verdadeiramente e com razão 

declarar: “O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam”. Se Ele é o meu Deus, o 

meu Redentor, meu Pai, Ele, então, pode ser considerado como sendo por mim, quando 

estou severamente oprimido, quando os meus inimigos ameaçam me destruir, quando 

minha panela com farinha está quase vazia. Este “meu” é a linguagem da fé, e é a 

conclusão que a segurança de fé extrai da promessa infalível dAquele que não pode mentir. 
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Capítulo 5 
 

 

Nestes artigos nós estamos buscando mostrar o uso que os crentes devem fazer da Palavra 

de Deus: ou, mais particularmente, como é o seu privilégio e seu dever receber o todo dela 

como dirigidas imediatamente para si mesmos, e praticar a mesma, apropriando-se de seu 

conteúdo para as suas necessidades pessoais. A Bíblia é um livro que não demanda tanto 

esforço de nosso intelecto quanto o exercício de nossas afeições, consciência e vontade. 

Deus a deu para nós não para o nosso entretenimento, mas para a nossa instrução, para 

fazer conhecido o que Ele requer de nós. Ela deve ser o guia do viajante enquanto ele 

peregrina pelo labirinto deste mundo, a carta do marinheiro enquanto ele navega no mar da 

vida. Portanto, sempre que abrimos a Bíblia, a consideração mui importante para que cada 

um de nós mantenha diante de si é: O que há aqui para mim hoje? Que impacto a pas-

sagem agora diante de mim têm sobre meu caso e as circunstâncias presentes; que alerta, 

que encorajamento, que informação? Que instrução há ali para me orientar na adminis-

tração de meu negócio, para me guiar na ordenação dos meus assuntos domésticos e 

sociais, para promover um andar mais próximo com Deus? 

 

Eu deveria me ver abordado em cada preceito, incluído em cada promessa. Mas deve-se 

temer muitíssimo que, por falta de apropriar-se da Palavra de Deus para o seu próprio caso 

e as circunstâncias, há muita leitura e estudo da Bíblia que é de pouco ou nenhum benefício 

real para a alma. Nada mais nos protegerá das contaminações deste mundo, nos libertará 

das tentações de Satanás, e será um conservante tão eficaz contra o pecado, como a Pala-

vra de Deus, recebida em nossas afeições. “A lei do seu Deus está em seu coração; os 

seus passos não resvalarão” (Salmos 37:31), isso pode ser dito apenas alguém que 

apropriou-se pessoalmente desta Lei, e é capaz de declarar como o salmista: “Escondi a 

tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti” (Salmos 119:11). Desde que a 

verdade esteja realmente operando em nós, influenciando-nos de uma forma prática, sendo 

amada e venerada por nós, despertando nossa consciência, nós somos impedidos de cair 

em pecado aberto — como José foi preservado quando maldosamente solicitado pela 

esposa de seu mestre (Gênesis 39:9). E somente na medida em que nós, pessoalmente, 

saímos e colhemos diariamente a nossa porção de maná, e nos alimentamos do mesmo, 

haverá provisão de força para o cumprimento do dever e manifestação de frutos para a 

glória de Deus. 

 

Tomemos Gênesis 17:1 como uma simples ilustração. “Sendo, pois, Abrão da idade de 

noventa e nove anos, apareceu o SENHOR a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-

Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito”, ou “sincero”. Como o Cristão deve apli-

car esse versículo a si mesmo? Primeiramente, que ele observe a quem este sinal de favor 
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e honra foi mostrado: a saber, àquele que é o “pai de todos os que creem” (Romanos 4:11, 

12, 16) — e ele foi a primeira pessoa no mundo a quem o Senhor é dito ter aparecido! Em 

segundo lugar, observe quando foi que o Senhor apareceu-lhe: a saber, na sua velhice, 

quando a força da natureza foi gasta e morte estava escrita em sua carne. Em terceiro 

lugar, note com atenção o caráter particular em que o Senhor revelou-Se agora a ele: “O 

Deus Todo-Poderoso”, ou mais literalmente “El Shaddai” — “o Deus todo-suficiente”. Em 

quarto lugar, considere a exortação que acompanhou o mesmo: “anda em minha presença 

e sê sincero” [tradução literal]. Em quinto lugar, medite nesses detalhes, à luz da conse-

quência imediata: A promessa de Deus que ele geraria um filho de Sara, que há muito tem-

po havia passado da idade de procriar (vv. 15-19). Tudo o que é para Deus deve ser 

efetuado por Seu grande poder: Ele pode e deve fazer tudo — a carne para nada aproveita, 

nenhum movimento da mera natureza é de qualquer proveito. 

 

Agora, enquanto o crente pondera neste incidente memorável, a esperança deve ser 

inspirada em seu interior. El Shaddai é tão verdadeiramente seu Deus como Ele o foi de 

Abraão! Isso é claro em 2 Coríntios 7:1, pois uma dessas promessas é: “E eu serei para 

vós Pai, diz o Senhor Todo-Poderoso” (6:18), e em Apocalipse 1:8, onde o Senhor Jesus 

diz às igrejas: “Eu sou o Alfa e o ômega... o Todo-Poderoso”. Esta é uma declaração de 

Sua onipotência, para Quem todas as coisas são possíveis. “O Deus todo-suficiente” conta 

sobre o que Ele é em Si mesmo — independente, auto-existente; e o que Ele é para o Seu 

povo — o Provedor de cada uma de suas necessidades. Quando Cristo disse a Paulo: “A 

minha graça te basta”, isso foi o mesmo que disse Jeová disse a Abraão. Sem dúvida, o 

Senhor apareceu ao patriarca em forma visível (e humana): Ele faz isso para nós diante 

dos olhos da fé. Muitas vezes, Ele tem o prazer de encontrar-Se conosco nas ordenanças 

da Sua graça, e enviar-nos em nosso caminho cheios de alegria. Às vezes, Ele “manifesta” 

a Si mesmo (João 14:21) a nós nos quartos da privacidade. Frequentemente Ele aparece 

para nós em Suas providências, mostrando-Se forte em nosso favor. Agora, Ele diz: “anda 

em Minha presença e sê perfeito” na percepção crente que Eu Sou todo-suficiente para ti, 

conscientize-se de Minha onipotência, e tudo ficará bem contigo. 

 

Vamos agora apresentar algumas das muitas provas das afirmações feitas em nossas sen-

tenças iniciais, provas fornecidas pelo Espírito Santo e o Senhor Jesus na aplicação que 

Eles fizeram das Escrituras. É, de fato, muito impressionante descobrir que o primeiro man-

damento moral que Deus deu à humanidade, ou seja, o que deveria regular a relação de 

casamento, foi redigido em termos tais que isso compreendeu uma lei Divina que é univer-

sal e perpetuamente de vinculação: “Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e 

apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne” (Gênesis 2:24) — citado por Cristo 

em Mateus 19:5. “Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será 

que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma 
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carta de repúdio, e lha dará na sua mão, e a despedirá da sua casa” (Deuteronômio 24:1). 

Essa lei foi dada nos dias de Moisés, no entanto, encontramos nosso Senhor referindo-se 

à mesma e dizendo aos fariseus de sua época: “Pela dureza dos vossos corações vos 

deixou ele escrito esse mandamento” (Marcos 10:5). 

 

O princípio pelo qual estamos aqui disputando é belamente ilustrado no Salmo 27:8: 

“Quando tu disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração disse a ti: O teu rosto, Senhor, 

buscarei”. Assim Davi tornou particular o que era geral, aplicando a si mesmo, pessoal-

mente, o que foi dito aos santos coletivamente. Esse é sempre o uso que cada um de nós 

devemos fazer de cada porção da Palavra de Deus — como vemos o Salvador em Mateus 

4:7, mudando o “vós” de Deuteronômio 6:16, para “tu”. Assim, novamente em Atos 1:20, 

encontramos Pedro, quando aludindo à deserção de Judas, alterando o “Fique desolado o 

seu palácio; e não haja quem habite nas suas tendas” do Salmo 69:25, para: “Fique deserta 

a sua habitação, E não haja quem nela habite”. Isso não se deu por se tomar uma liberdade 

excessiva para com a Sagrada Escritura, mas, em vez disso, isso ocorreu a título de uma 

aplicação específica a partir do que era indefinido. 

 

“Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes; porque melhor é 

que te digam: Sobe aqui; do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já 

viram” (Provérbios 25:6-7). Sobre isso Thomas Scott justamente observou: “Não pode haver 

dúvida razoável de que nosso Senhor se refere a essas palavras em Sua admoestação aos 

convidados ambiciosos na mesa do fariseu (Lucas 14:7-11), e foi compreendido que assim 

o fez. Enquanto, por conseguinte, isso dá a Sua sanção ao livro de Provérbios, isso também 

mostra que essas máximas podem ser aplicadas a casos semelhantes, e que não preci-

samos limitar a sua interpretação exclusivamente ao assunto que deu origem às máximas”. 

Nem mesmo a presença de Cristo, o Seu santo exemplo, Sua instrução celestial, poderia 

conter a contenda entre os discípulos sobre o quem era o maior. Amar ter a preeminência 

(3 João 9-10) é o veneno para a piedade nas igrejas. 

 

“Eu, o Senhor, te chamei... e te darei por aliança do povo, e para luz dos gentios”; “também 

te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra” (Isaías 

42:6; 49:6). Essas palavras foram ditas pelo Pai, ao Messias, ainda assim, em Atos 13:46-

47 nós encontramos Paulo dizendo sobre si mesmo e Barnabé, “nos voltamos para os 

gentios, porque o Senhor assim no-lo mandou: eu te pus para luz dos gentios, a fim de que 

sejas para salvação até os confins da terra”! Assim, novamente em Romanos 10:15, nós 

encontramos o apóstolo inspirado a fazer a aplicação aos servos de Cristo do que foi dito 

imediatamente sobre Ele mesmo: “Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que 

anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz” (Isaías 52:7): “E como pregarão, se não forem 

enviados? como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de 
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paz; dos que trazem alegres novas de boas coisas” (Romanos 10:15). “Perto está o que me 

justifica... quem há que me condene?” (Isaías 50:8-9): o contexto mostra inequivocamente 

que Cristo é Quem fala ali, ainda assim em Romanos 8:33-34 o apóstolo não hesita em 

aplicar essas palavras aos membros de Seu corpo: “Quem intentará acusação contra os 

escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena?”. 

 

A comissão inefavelmente solene dada a Isaías a respeito de sua geração apóstata (6:9-

10) foi aplicada por Cristo às pessoas do Seu tempo, dizendo: “E neles se cumpre a profecia 

de Isaías” (Mateus 13:14-15). Mais uma vez, em 29:13, Isaías anunciou que o Senhor disse: 

“Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com 

os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim”, enquanto em 

Mateus 15:7 encontramos Cristo dizendo aos escribas e fariseus: “Hipócritas, bem profeti-

zou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me 

honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim”. Ainda mais impressio-

nante é a repreensão de Cristo aos saduceus, que negavam a ressurreição do corpo: “E, 

acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu 

sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos 

mortos, mas dos vivos” (Mateus 22:31-32). O que Deus falou imediatamente a Moisés na 

sarça ardente foi designado igualmente para a instrução e consolo de todos os homens até 

o fim do mundo. O que o Senhor disse a uma pessoa em particular, Ele diz para todos que 

são favorecidos com a leitura de Sua Palavra. Assim, nos interessa ouvir e prestar atenção 

à mesma, pois, por essa Palavra seremos julgados no último grande dia (João 12:48). 

 

O princípio fundamental que nós estamos aqui afirmando é claramente expresso nova-

mente por Cristo em Marcos 13:37: “E as coisas que vos digo, digo-as a todos: Vigiai”. Essa 

exortação aos apóstolos se dirige diretamente aos santos em todas as gerações e lugares. 

Como Owen bem disse: “As Escrituras falam para todas as eras, cada igreja, cada pessoa, 

não menos do que para aqueles a quem foram dirigidas em primeiro lugar. Isto mostra-nos 

como devemos ser afetados na leitura da Palavra: devemos lê-la como uma carta escrita 

pelo Senhor da graça desde o Céu, para nós, nominalmente”. Se houver quaisquer livros 

do Novo Testamento, particularmente restrito, são as “Epístolas Pastorais”, mas a exorta-

ção encontrada em 2 Timóteo 2:19 é generalizada: “qualquer que profere o nome de Cristo 

aparte-se da iniquidade”. Aqueles que gostam tanto de restringir a Palavra de Deus diriam 

que: “Tu pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo” (v. 3) é dirigido ao 

ministro do Evangelho, e não diz respeito à demais categorias de crentes. Mas Efésios 

6:10-17 mostra (por implicação necessária) que isso se aplica a todos os santos, pois a 

figura militar é novamente utilizada, e utilizada ali sem limitação. A escola Bullinger insiste 

que Tiago e Pedro — que alertam contra aqueles que nos últimos dias andarão após as 

suas ímpias concupiscências — escreveram aos crentes judeus; mas Judas (dirigida a 

todos os santificados) declara que eles “vos diziam” (v. 18). 

http://www.facebook.com/oEstandarteDeCristo
http://www.facebook.com/ConfissaoFeBatista1689
http://www.oestandartedecristo.com/
http://www.issuu.com/oEstandarteDeCristo


 

Issuu.com/oEstandarteDeCristo 

“E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu, não 

desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido” 

(Hebreus 12:5). Essa exortação é extraída de Provérbios 3:11, de modo que aqui há mais 

uma prova de que os preceitos do Antigo Testamento (como as suas promessas) não são 

restritos aos que estavam sob a economia Mosaica, mas se aplicam com igual franqueza e 

força para aqueles sob a Nova Aliança. Observe bem o tempo do verbo “que argumenta”: 

embora escrito mil anos antes, Paulo não disse “que argumentou” — as Escrituras são a 

Palavra viva, através da qual o seu Autor fala hoje. Observe também “convosco” — santos 

do Novo Testamento: tudo o que está contido no livro de Provérbios é tão verdadeiro e tão 

instrutivo da parte do Pai para os Cristãos quanto o conteúdo das Epístolas Paulinas. Ao 

longo deste livro, Deus se dirige a nós individualmente, como “Meu filho” (2:1; 3:1; 4:1; 5:1). 

Essa exortação é tão urgente para os crentes agora como para qualquer um que viveu nos 

séculos anteriores. Embora filhos de Deus, nós ainda somos filhos de Adão — obstinados, 

orgulhosos, independentes, que precisam ser disciplinados, estar sob a vara do Pai, 

suportá-la humildemente, e ser exercitados em nossos corações e consciências. 

 

A palavra agora sobre aplicação transferida, pelo que queremos dizer que dá uma volta 

literal de linguagem que é figurativa, ou vice-versa. Assim, sempre que o escritor passa por 

caminhos impessoais, ele não hesita em literalizar a oração: “Sustenta-me, e serei salvo” 

(Salmos 119:117). “Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes 

habitar em segurança” (Salmos 4:8), deve ser concedido em sua maior latitude, e conside-

rado tanto o descanso do corpo sob a proteção da Providência e o repouso da alma na 

certeza da graça proteção de Deus. Em 2 Coríntios 8:14, Paulo insiste em que deve haver 

uma igualdade de dar, ou uma distribuição equitativa dos encargos, na coleta que está 

sendo feita para aliviar os santos aflitos em Jerusalém. Esse recurso foi apoiado com: “Co-

mo está escrito: O que muito colheu não teve demais; e o que pouco, não teve de menos”. 

Esta é uma referência ao maná colhido pelos israelitas (Êxodo 16:18): aqueles que recolhe-

ram a maior quantidade tinham mais para dar para os idosos e frágeis; assim, os Cristãos 

ricos devem usar seu excedente para suprir os pobres do rebanho. Porém, muito cuidado 

deve ser tomado para que não colidamos com a Analogia da Fé: assim, “os da casa de 

Saul se iam enfraquecendo” (2 Samuel 3:1) certamente não significa que “a carne” torna-

se enfraquecida conforme o crente cresce na graça, pois a universal experiência Cristã 

atesta que o força do pecado interior é tão vigorosa no final como no início. 

 

Uma breve palavra sobre a aplicação dupla. Considerando que os pregadores devem 

sempre estar em guarda contra tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, por 

aplicar aos não-salvos as promessas dadas ou estabelecidas para os santos; por outro 

lado, eles precisam lembrar os fiéis da força contínua das Escrituras e de sua adequação 

presente para os seus casos. Por exemplo, os graciosos convites de Cristo: “Vinde a mim, 
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todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mateus 11:28), e “Se alguém 

tem sede, venha a mim, e beba” (João 7:37), não devem ser limitados à nossa primeira 

aproximação do Salvador como pecadores perdidos, mas como 1 Pedro 2:4 diz: “chegando-

vos para ele”, no tempo presente. Observe também o “choram” e não “choraram” em 

Mateus 5, e “que têm fome”, no versículo 6. Semelhantemente, a auto-humilhante palavra 

encontrada em 1 Coríntios 4:7: “Porque, quem te faz diferente?”, hoje: primeiro do não-

salvo, em segundo lugar, do que nós éramos antes do novo nascimento; e em terceiro lugar 

de outros Cristãos com menos graça e dons. A resposta à pergunta levantada é: O Deus 

soberano e, portanto, você não tem nada para se vangloriar e nenhum motivo para a auto-

glorificação. 

 

Uma palavra agora sobre a aplicação da Palavra pelo Espírito ao coração, e a nossa tarefa 

está concluída. Isso é descrito em tal versículo como: “Porque o nosso evangelho não foi a 

vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza” 

(1 Tessalonicenses 1:5). Isso é muito mais do que ter a mente informada ou as emoções 

agitadas, e algo radicalmente diferente de ser profundamente impressionado pela oratória, 

seriedade do pregador, etc. Isso é a pregação do Evangelho sendo acompanhada pela 

operação sobrenatural do Espírito e a graça eficaz de Deus, de modo que as almas são 

Divinamente vivificadas, convencidas, convertidas, libertas do domínio do pecado e de 

Satanás. Quando a Palavra é aplicada pelo Espírito a uma pessoa, ela age como a entrada 

de uma espada de dois gumes em seu homem interior, penetrando, ferindo, matando a sua 

auto-complacência e auto-justiça — como no caso de Saulo de Tarso (Romanos 7:9-10). 

Esta é a “demonstração de Espírito”, pela qual Ele dá prova da verdade pelos efeitos 

produzidos no indivíduo ao qual é salvificamente aplicada, de forma que ele tem “muita 

certeza” — ou seja, ele sabe que esta é a Palavra de Deus por causa da mudança radical 

e permanente operada nele. 

 

Agora, o filho de Deus está em necessidade diária dessa obra graciosa do Espírito Santo: 

fazer com que a Palavra opere “eficazmente” (1 Tessalonicenses 2:13) dentro de sua alma 

e verdadeiramente regule a sua vida, para que ele possa reconhecer felizmente: “Nunca 

me esquecerei dos teus preceitos; pois por eles me tens vivificado” (Salmos 119:93). É seu 

dever e privilégio orar por esta vivificação (vv. 25, 37, 40, 88, 107, 149, etc.). Esta é uma 

súplica fervorosa que ele pode fazer para que seja “renovado dia a dia” no homem interior 

(2 Coríntios 4:16), para que ele possa ser “fortalecido com poder pelo Seu Espírito” (Efésios 

3:16), para que ele seja revivificado e animado para andar no caminho dos mandamentos 

de Deus (Salmos 119:35.). Este é um pedido sincero para que o seu coração seja temente 

por um senso contínuo da majestade de Deus, e quebrantado por uma apreensão da Sua 

bondade, de forma que ele veja a luz na luz de Deus, reconhecendo o mal em coisas proi-

bidas e a bem-aventurança das coisas ordenadas: “Vivifica-me Tu” é uma oração para vita-
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lizar a graça, para que ela seja ensinada proveitosamente (Isaías 48:17), para o aumento 

da sua fé, o fortalecimento de suas expectativas, o fervor de seu zelo. É equivalente a: 

“Leva-me tu; correremos após Ti” (Cânticos 1:4). 

 

 

 

 

 

Sola Scriptura! 

Sola Gratia! 

Sola Fide! 

Solus Christus! 

Soli Deo Gloria! 
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 10 Sermões — R. M. M’Cheyne 

 Adoração — A. W. Pink 

 Agonia de Cristo — J. Edwards 

 Batismo, O — John Gill  

 Batismo de Crentes por Imersão, Um Distintivo 

Neotestamentário e Batista — William R. Downing 

 Bênçãos do Pacto — C. H. Spurgeon 

 Biografia de A. W. Pink, Uma — Erroll Hulse 

 Carta de George Whitefield a John Wesley Sobre a 

Doutrina da Eleição 

 Cessacionismo, Provando que os Dons Carismáticos 

Cessaram — Peter Masters 

 Como Saber se Sou um Eleito? ou A Percepção da 

Eleição — A. W. Pink 

 Como Ser uma Mulher de Deus? — Paul Washer 

 Como Toda a Doutrina da Predestinação é corrompida 

pelos Arminianos — J. Owen 

 Confissão de Fé Batista de 1689 

 Conversão — John Gill 

 Cristo É Tudo Em Todos — Jeremiah Burroughs 

 Cristo, Totalmente Desejável — John Flavel 

 Defesa do Calvinismo, Uma — C. H. Spurgeon 

 Deus Salva Quem Ele Quer! — J. Edwards 

 Discipulado no T empo dos Puritanos, O — W. Bevins 

 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 Gratia • Sola Fide • 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  
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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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