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Breve declaração 
das doutrinas bíblicas

1. A BÍBLIA
Todos os fatos aqui apresentados são retirados da Bíblia, o 
único Livro Santo, dado por inspiração de Deus. Tudo o que 
é encontrado nesse bendito Volume é verdadeiro, pois “toda 
a Escritura é divinamente inspirada” (2Tm. 3:16), e “é impossí-
vel que Deus minta” (Hb. 6:18). Toda doutrina que não está 
de acordo com os ensinamentos da Bíblia é produto de infi-
delidade, e não é digna da consideração dos que são amigos 
de Deus. Há somente um verdadeiro evangelho, um Autor da 
revelação divina e um Livro autêntico que dá ao mundo a luz e 
a sabedoria do céu (Gl. 1:8–9). Este é um tempo oportuno para 
insistir em que todos os ensinos, sugestões ou ideias que não 
estão em completa harmonia com a Bíblia devem ser rejeitados.

2. O CRIADOR
Ao olhar à nossa volta, e ao contemplar o universo a partir de nosso 
ponto de vista finito, nós nos perguntamos: “Onde está a origem 
de todas essas coisas?” Olhamos para cima e recebemos a resposta 
da inspiração: “No princípio criou Deus” (Gn. 1:1). O mistério é 
resolvido. Há um Deus que chamou todas as coisas à existência. 
Ele falou, e houve o início de todas as coisas visíveis e invisíveis: 

“Só tu és Senhor; tu fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu exército, 
a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu 
os guardas com vida a todos; e o exército dos céus te adora” (Ne. 9:6). 
Como Criador de todas as coisas, o Governador do Universo e 
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o Despenseiro de todas as bênçãos, o grande, invisível, incom-
preensível, presente em todos os lugares, o todo-sábio Senhor 
Deus onipotente reina, o Soberano da terra, do mar e do céu.

3. A TRINDADE
Deus se manifesta a nós em três diferentes formas, manifes-
tando-nos três personalidades distintas.

1. DEUS, O PAI: reconhecemo-lo como o Doador do 
Filho, e, juntamente com o Filho, aquele que envia o 
Espírito Santo (Jo. 14:16, 26; 15:26). Quando clama-
mos a Deus, normalmente estamos nos dirigindo ao Pai.

2. DEUS, O FILHO: reconhecemo-lo como o Filho nas-
cido de uma concepção imaculada, o único gerado 
do Pai, nascido de uma virgem, Maria, Deus encar-
nado em corpo, enviado ao mundo como o Redentor 
do homem caído. Jesus se declara um com o Pai (Jo. 
10:30; 14:10–11) e é também reconhecido como Deus 
(At. 7:59; Hb. 1:8).

3. DEUS, O ESPÍRITO SANTO: reconhecemo-lo como 
o Espírito do Deus vivo, enviado pelo Pai e pelo Filho, 
o Persuasor do mundo (Jo. 16:8–11) e o Guia e Conso-
lador permanente dos eleitos de Deus (14:16–17, 26). 
Ele é para o mundo hoje o que Cristo foi para seus 
seguidores enquanto viveu na carne entre eles (14:16–
17, 26). “Deus é Espírito, e importa que os que o adoram 
o adorem em espírito e em verdade” (4:24).

4. O DIABO
O diabo é o arqui-inimigo de Deus e do homem (1Pe. 5:8). 
Como o autor do pecado e o pai dos pecadores (Jo. 8:44; At. 
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13:10; 1Jo. 3:8–10), tem causado prejuízos incalculáveis no 
mundo desde que nossos primeiros pais caíram em transgres-
são. Como o deus deste mundo, ele perverte as Escrituras (Mt. 
4:6) e, por meio de todas as formas de falsos prodígios, opõe-se 
à obra do Senhor, enganando as pessoas e cegando-as para que 
não vejam sua real condição e nem entendam o que é melhor 
para elas (Mt. 13:19; 1Ts. 2:18; 2Ts. 2:9; Ap. 16:14). O único 
lugar a salvo do poder e da influência do diabo é o refúgio eterno 
de Deus e de sua Palavra. Não é o bastante saber que Deus 
preparou para Satanás um lugar de fogo eterno (Mt. 25:41); 
asseguremo-nos de que estamos livres de seu poder, salvos de seu 
domínio e seguramente escondidos sob a Rocha que nos abriga.

5. A CRIAÇÃO
“No princípio criou Deus”. Isso não é uma “teoria do desenvol-
vimento”, mas um chamamento real à existência e à formação 
de todas as coisas, animadas ou inanimadas. Leia os dois pri-
meiros capítulos de Gênesis. Aqui está um relato autêntico 
do primeiro capítulo da história do mundo: “E viu Deus tudo 
quanto tinha feito, e eis que era muito bom” (1:31).

Você já pensou como este mundo, da forma que Deus o 
criou, é admiravelmente ajustado para o bem-estar e a felici-
dade de todas as criaturas, e quão lastimavelmente o pecado 
interferiu nesse arranjo? Retire do mundo tudo o que inter-
fere com a pureza e a felicidade do homem; remova a morte, 
a dor, a tristeza, os desapontamentos, os sofrimentos e todas 
as outras coisas que entristecem ou corrompem a mente e o 
coração dos homens, e você terá o mundo como Deus o criou. 
A glória deste mundo, como veio das mãos do Criador, é uma 
antecipação adequada da glória do mundo por vir. Se há um 
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esplendor indescritível nas coisas mais simples que Deus criou 
(Mt. 6:28–29), qual não será o esplendor, a beleza e a glória 
de sua obra inteira no céu e na terra!?

6. O HOMEM COMO DEUS O CRIOU
“Façamos o homem à nossa imagem” é a linguagem que descreve 
o homem em sua pureza primitiva. Como isso foi feito está 
registrado em Gênesis 1:26–27 e 2:7, 21–22. De todas as pes-
soas que este mundo já viu, nenhuma esteve em uma situação 
tão boa quanto Adão e Eva antes da Queda. Criados à imagem 
de Deus, livres do pecado, da degradação e da tristeza, puros, 
imaculados e santos, com um paraíso como lar e o mundo todo 
como seu domínio, alegrados pela presença de Deus e nutridos 
por tudo o que era agradável, saudável e bom: tal era a porção 
feliz deles enquanto seguiram totalmente o Senhor, seu Deus.

7. A QUEDA DO HOMEM
Um dia, o diabo entrou no Éden (Gn. 3:1–7). Eva cometeu o 
erro fatal de aceitá-lo como seu instrutor, estendeu a mão para 
pegar o que Deus proibira, e perdeu tudo. Honra, felicidade, 
riquezas, inocência, imortalidade: tudo foi perdido em uma 
esperança egoísta, porém ilusória, de que aquilo que o diabo 
ofereceu provaria ser uma bênção adicional ao que já desfruta-
vam. Por causa dessa transgressão, o pecado e a morte entraram 
no mundo (Rm. 5:12) e o homem se tornou uma raça dege-
nerada (1:18–32; 3:23). Adão e Eva foram expulsos do jardim 
em um estado de desgraça (Gn. 3:22–24), banidos da árvore 
da vida e sentenciados a uma vida de tristeza (vv. 16–17), sem 
esperança a não ser nas misericórdias do Deus cujos conselhos 
rejeitaram tão vergonhosamente (v. 15).
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8. O PLANO DE SALVAÇÃO
Na misericórdia de Deus está a salvação do homem. Ao cair 
no pecado, o homem criou uma barreira entre ele e Deus, uma 
barreira que jamais conseguiria eliminar. Mas Deus, em sua 
sabedoria e misericórdia, já tinha estabelecido um plano de 
redenção para salvar o homem dessa condição sem esperança. 
Um “Cordeiro sem mácula” foi provido para expiar os peca-
dos do mundo, e a salvação é agora gratuitamente oferecida 
para todos que a aceitarem (Rm. 5:18–19; 6:23). Tudo o que 
foi perdido em Adão, e muito mais, é reavido em Cristo. Pela 
graça de Deus, agora podemos dizer: “Assim como todos morrem 
em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo” (1Co. 
15:22). Não somente isso, mas, em lugar de um lar onde a 
tentação sugere a possibilidade de cair, é-nos prometido um 
lar melhor, até mesmo uma existência eterna em uma terra de 
glória imortal, onde o tentador não pode ir.

Ao estudar o plano de salvação, encontramos vários pontos 
da doutrina cristã, tais como fé, arrependimento, etc., que pre-
cisam de considerações em separado.

9. A FÉ
“A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das 
coisas que não se veem” (Hb. 11:1). Ela é um dos mandamento 
do Senhor (Mc. 11:22); é a condição necessária para a salvação 
(At. 13:39; 16:31; Rm. 3:28; Ef. 2:8), necessária para se ter o 
favor contínuo da parte de Deus (Hb. 11:6), necessária para 
se ter um poder para vencer (Lc. 17:6; 1Jo. 5:4). Quando fala-
mos de fé, estamos nos referindo a uma fé viva e salvífica, “a 
fé que opera” (Gl. 5:6). Nenhuma outra fé é digna de conside-
ração (Tg. 2:14–20). Recebemos a fé pelo ouvir (Rm. 10:17), 
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pela oração (Lc. 17:5) e pelo Espírito (1Co. 2:4–5; 12:9). A 
fé simples significa crer em Deus para todas as coisas, o que 
nos impele a fazer sua santa vontade à medida que temos luz 
e entendimento. Por isso, ela é sempre acompanhada por uma 
vida obediente e um serviço fiel. Como o escudo do cristão (Ef. 
6:16) e a vitória que vence o mundo (1Jo. 5:4), a fé nos leva às 
alegrias abundantes da salvação, tanto presentes quanto eternas.

10. O ARREPENDIMENTO
Arrependimento é uma consciência dolorosa dos erros cometidos 
e um pesar por eles, um abandono deles, junto com a restituição 
que uma verdadeira rejeição do pecado requer. É um dos elemen-
tos essenciais à salvação (Lc. 13:1–5) e o precursor da conversão 
(At. 3:19). É uma ordem dada a todos os homens (At. 17:30) e 
de acordo com a vontade de Deus (2Pe. 3:9), e constitui umas 
das doutrinas cardeais que devem ser pregadas a todas as nações 
(Lc. 24:47). O elemento destruidor da alma que todos os homens 
devem reconhecer é o pecado. Há apenas uma condição sobre 
a qual o pecado imputado será perdoado, e essa condição é o 
arrependimento. Aqueles que se justificam dos pecados, seja por 
indiferença ou seja por desobediência, não tem promessa de sal-
vação (Lc. 13:1–5; Tg. 4:17). Um arrependimento completo e 
evangélico fará todas as coisas corretas diante de Deus; mas um 
arrependimento fingido, que não traz abandono do pecado de que 
se diz arrepender nem faz restituição relativa a ele, é inútil. Aqueles 
que se encontram esfriando no serviço do Mestre deveriam tomar 
o alerta de Hebreus 6:4–6 antes que seja tarde demais. Aqueles 
a quem o diabo está tentando fazer crer que “não adianta tentar 
mesmo” encontrarão conforto em 1 Coríntios 10:13. “Remissão de 
pecados” é uma promessa certa que acompanha o arrependimento.
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11. A JUSTIFICAÇÃO
Embora toda a família humana seja culpada diante de Deus, 
ele está disposto a justificar (declarar justos) todos os que creem 
nele (At. 13:39). Sob a condição de fé da nossa parte, Deus, 
mediante sua graça (Rm. 3:24) e por intermédio do sangue 
de Jesus (5:9), nos justifica, liberta-nos e olha para nós como 
se nunca tivéssemos pecado. Tal graça maravilhosa pode ser 
apreciada somente por aqueles que entendem a profundidade 
do pecado no qual caíram.

Mas fé significa mais do que mera expressão formal de 
crença. Significa aceitar de coração todo o evangelho, o que se 
manifesta numa vida justa. Tiago apresenta essa verdade com 
muita força no capítulo 2 de sua carta (vv. 14–20). Em poucas 
palavras, o argumento dele é: sem obras, sem fé; sem fé, sem 
justificação. Fé em Deus sem um serviço fiel e uma observân-
cia fiel de seus mandamentos é impossível. “Vedes então que o 
homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé” (v. 24).

12. A ADOÇÃO
Por criação, somos todos filhos de Deus. O homem, por causa 
da desobediência, perdeu essa distinção (Rm. 3:12; 5:20; Ef. 
2:1–3; 1Jo. 3:10). Mas Deus não estava disposto a ter os filhos 
roubados assim. Com o sangue de seu próprio Filho, o preço 
de nossa redenção foi pago (Rm. 5:8; 1Co. 6:20; 7:23), e 
todos os que quiserem podem agora ser adotados na família 
feliz de Deus (Rm. 5:14–17; Gl. 4:5; 1Jo. 3:1). A custo de 
um grande sacrifício, pode ser oferecido aos filhos do maligno 
esse privilégio glorioso. Isso é uma das maravilhas da bondade 
e da misericórdia de Deus. Esses fatos dão origem a vários 
pensamentos:
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1. A bondade e a misericórdia de Deus, comparadas com a 
ingratidão e a indignidade do homem, deveriam retirar 
até o último vestígio do nosso orgulho e nos humi-
lhar para sempre debaixo da poderosa mão de Deus.

2. Tudo o que somos, e tudo o que temos, pertence a 
Deus, e não deveríamos ter nenhum outro objetivo 
além de render-lhe serviço fiel todos os nossos dias.

3. Como filhos do Rei Celestial, deveríamos refletir 
em nossa vida a imagem de nosso Pai, sendo cui-
dadosos em andar de uma maneira apropriada aos 
filhos de Deus.

13. A EXPIAÇÃO
Sob a lei levítica, a expiação pelos pecados era feita por meio 
de holocaustos e sacrifícios, e um dia especial era separado 
para esse propósito, conhecido como o dia da expiação (Lv. 
16). No entanto, os sacrifícios sob a lei não eram suficien-
tes (Hb. 10:1–4), mas eram apenas sombras de um sacrifício 
perfeito por vir. Deus, sabendo que “o sangue dos touros e dos 
bodes” não era suficiente para lavar os pecados, preparou “um 
cordeiro imaculado” (1Pe. 1:19) para oferecê-lo, e através do 
qual somos santificados e aperfeiçoados (Hb. 10:10, 14). O 
sangue de Jesus, sendo oferecido “de uma vez por todas”, está 
agora sobre o altar, e todos que quiserem podem tomar a pro-
messa de Deus pela fé e aceitar esse sangue como propiciação 
por seus pecados (leia Hb. 7–9).

14. A CONVERSÃO
Conversão é o nome da mudança de um estado pecaminoso 
para um estado justo (At. 15:3). Significa uma reviravolta, uma 
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mudança, uma transformação. Quando falamos de uma con-
versão real, verdadeira e evangélica, falamos de uma mudança 
completa ou um voltar-se do pecado para a santidade, das 
trevas para a luz, da morte para a vida. Aquém disso pode haver 
o que os homens chamam de conversão, mas não a conversão 
evangélica real ensinada pela Bíblia. Como resultado da con-
versão, há “novidade de vida” (Rm. 6:3–4; 2Co. 5:17) e uma 
adoção na família feliz de Deus (Rm. 8:11, 14–15; Jo. 1:12). 
Como algo essencial à salvação (Mt. 18:3; At. 3:19), sua impor-
tância deve ser enfatizada. Em resumo, o ensino do evangelho 
é: sem mudança, sem conversão; sem conversão, sem salvação.

15. A REGENERAÇÃO
Um dos aspectos essenciais da conversão é a implantação de 
uma nova vida na alma. Isso é chamado de “regeneração” ou 
de “novo nascimento”. A necessidade de ser nascido de novo 
é ensinada em João 3:3, 5 e em Gálatas 6:15. Para uma des-
crição disso, leia João 3:3–8 e Tito 3:3–7. É evidente que 
somente as pessoas que chegaram à idade ou ao tempo da res-
ponsabilidade precisam e devem ter o novo nascimento (Mt. 
18:3; 19:14; Rm. 7:9) a fim de alcançar a vida eterna. Não 
há substituto para o novo nascimento. Nem riquezas, honra, 
inteligência, lisonjas de amigos, liberalismo, moralismo, nem 
qualquer outro ídolo toma o lugar da regeneração. Não há nada 
que nos faça seguros para a eternidade a menos que tenhamos 
a vida de Deus na alma.

16. A REDENÇÃO
O homem caído é o capítulo mais triste da história humana. 
O homem redimido é a canção mais feliz dada ao homem 
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para cantar. O homem não salvo deve confessar: “Sou carnal, 
vendido sob o pecado” (Rm. 7:15). Para redimir o homem 
pecador, que sofre sob a escravidão do pecado, requeria-se 
mais do que o sacrifício humano poderia efetuar, pois toda a 
família humana estava poluída pelo pecado (Rm. 3:23; 5:12). 
Mas Deus pagou o preço redentor, e nos comprou com o 
sangue de seu Filho (1Co. 6:20; 7:23; Gl. 4:4–5; Hb. 9:12, 
22; 1Pe. 1:18–19).

A obra está completa. Assim como não havia nenhum justo 
sem essa redenção, assim não há quem esteja agora excluído 
do privilégio de aceitá-la. Toda a criação pode ter uma parte 
nela (Rm. 8:19–23). O plano redentor de Deus é abrangente o 
bastante para obter perdão, reconciliação, justificação, adoção 
e santificação para “qualquer um que quiser” (cf. Ap. 22:17). 
Bendito seja Deus por seu glorioso esquema de redenção.

17. A SANTIFICAÇÃO
Santificação é o processo de ser feito santo. Não é um aspecto 
técnico com a intenção de gerar controvérsias, mas um fator 
essencial na vida de todo verdadeiro filho de Deus (1Co. 6:9–
10; 2Co. 6:14–18; Gl. 5:19–21, 24; Hb. 10:14; 12:14). Os 
agentes da santificação são: Deus, o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo, a Palavra e o sangue (Jo. 17:17, 19; Rm. 15:16; 1Co. 
1:30; Hb. 10:10, 14; 13:12). Isso significa para nós união com 
Cristo, vida santa, crescimento na graça e herança eterna (Jo. 
17:17–23; At. 20:32; Ef. 4:13–15; Hb. 10:14; 2Pe. 3:17–18; 
1Jo. 3:8; 5:18). Ninguém que não tenha tido uma rendição 
completa ao Senhor, que não tenha sido separado para seu ser-
viço por meio de um completo afastamento do mundo, tem 
qualquer direito de vindicar santificação.
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18. A CONSAGRAÇÃO
Consagração está intimamente aliada com a santificação. 
Quando o homem está pronto para se consagrar, Deus está 
pronto para santificar. A sequência evangélica da consagração é 
sugerida em Romanos 6:13: 1) “apresentai-vos”; 2) “[apresen-
tai] os vossos membros”. Quando o ego é rendido a Deus, todas 
as coisas que eram controladas pelo ego, tais como a língua, a 
mente, mãos, pés, dinheiro, etc., serão da mesma forma devo-
tadas a Deus e usadas para sua glória assim que recebemos a 
luz. O efeito da consagração é mostrado de modo vigoroso 
em Romanos 12:1–2. Leia o primeiro verso a respeito da con-
sagração, e o segundo a respeito de seus efeitos. O restante 
do capítulo expressa em detalhes os princípios envolvidos no 
segundo verso. A consagração é a medida de nossa experiência 
e utilidade cristãs. Tire do altar do mundo todos os membros 
mundanos de igreja e coloque-os no altar do Senhor, e o resul-
tado será o maior reavivamento que o mundo já viu em séculos.

19. A IGREJA
Deus organizou sabiamente seu povo na terra em uma igreja, 
e investiu-a de poderes extraordinários (Mt. 16:18; Jo. 20:23). 
É vão argumentar contra a organização da igreja. A Bíblia está 
repleta dela. Cristo ensinou isso pelo exemplo quando chamou 
e ordenou seus doze apóstolos, e por preceito quando deu ins-
trução sobre como lidar com ofensores (Mt. 18). A primeira 
obra oficial dos apóstolos foi completar a vaga gerada pela 
apostasia de Judas (At. 1), e depois estenderam a obra de orga-
nização estabelecendo igrejas onde quer que podiam encontrar 
um corpo de crentes, e elegendo diáconos, anciãos, etc. Além 
disso, a Bíblia não tem promessa para ninguém que se recusa 
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a reconhecer a organização de Deus, a igreja (Mt. 18:17; Jo. 
15:14; Cl. 1:18).

No entanto, a igreja deve ser vista não como a institui-
ção que salva, mas como o lar daqueles que já foram salvos. 
Não nos tornamos cristãos porque nos conectamos com a 
igreja, mas nos conectamos com a igreja porque somos cris-
tãos. Conforme as pessoas se alistam sob a bandeira do Rei 
Jesus, naturalmente marcham no exército do Rei, a igreja. Uma 
vez salvos e na igreja, nós a percebemos não somente como o 
único lugar onde podemos cumprir todos os mandamentos 
do Senhor (1Jo. 2:4), mas também como um fator poderoso 
para nos manter no caminho correto.

20. A IGREJA COMPOSTA 
SOMENTE POR CONVERTIDOS

Visto que a igreja é somente para as pessoas convertidas, nin-
guém deveria ser aceito na comunhão da igreja sem primeiro ter 
dado evidência de arrependimento e conversão (Mt. 3:7–8; At. 
2:38; 8:37). Um pecador é um pecador, quer fora da igreja, quer 
nela. Mantém-se uma falsa esperança para o ímpio, bem como 
expõe-se a igreja a grande perigo, ao receber pecadores nela, ou 
mantendo-os ali mesmo depois de ser manifesto que não são con-
vertidos. Da mesma forma que todas as pessoas convertidas estão 
na igreja, os não convertidos deveriam estar todos do lado de fora.

21. A EXPULSÃO DO ÍMPIO
Sobre a igreja, designada como o lar terreno somente das pessoas 
convertidas, repousa a responsabilidade de manter sua membre-
sia pura. Isso implica três deveres: 1) vigilância, 2) restauração do 
desviado, 3) expulsão daqueles que não podem ser restaurados.
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A admoestação para “vigiar” é registrada com tanta frequên-
cia na Bíblia que nunca poderemos enfatizar excessivamente. 
Todos precisamos manter uma observação rigorosa sobre nós 
mesmos (Mt. 25:13; Mc. 13:37; 1Co. 10:12; 2Co. 13:5), para 
que não sejamos afastados da esperança do evangelho. O dever 
de vigiar sobre a alma de outros é também repartido sobre 
todos, especialmente sobre os pastores do rebanho (At. 20:31; 
Gl. 6:1; 1Pe. 5:2–3).

A restauração do desviado é uma parte importante do traba-
lho da igreja (Mt. 5:23–24; 18:15-18; Gl. 6:1; Tg. 5:19–20). A 
expulsão só deveria ser cogitada quando todos os outros meios 
falharem. Uma alma humana é muito valiosa para ser desper-
diçada por negligência ou impaciência.

Mas, se depois de se fazer tudo o que poderia ter sido 
feito para restaurá-lo, ainda não houver evidências de arre-
pendimento ou de vida, a única coisa sábia e bíblica a fazer é 
expulsá-lo (Mt. 18:17; 1Co. 5; 2Ts. 3:6). Isso deveria ser feito 
tanto para o próprio bem dele quanto para o bem da igreja.

22. O VALOR DA COMUNHÃO CRISTÃ
Quando Paulo viu os irmãos que vieram até a Praça de Ápio para 
encontrá-lo, “deu graças a Deus e tomou ânimo” (At. 28:15). Se 
alguém tão forte e bem firmado como Paulo podia ser fortale-
cido ao ver os irmãos, que nenhum de nós diga que não precisa 
de tal encorajamento. Não é, portanto, de admirar a admoes-
tação: “Não deixando vossa mútua congregação, como é costume 
de alguns” (Hb. 10:25). As pessoas sem conexão com a igreja 
se tornam descuidadas e mundanas. Todos estamos sujeitos a 
influências. Precisamos do tipo certo de influências para man-
ter-nos na disposição espiritual apropriada. Como exemplo do 
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que a falta de comunhão com a igreja fará, temos somente que 
ver quão curta é a vida das seitas religiosas que não mantêm a 
organização da igreja. Não é difícil ver a sabedoria de Deus em 
prover a organização da igreja. Vamos agradecer-lhe por essa 
sábia provisão, exercitar o privilégio da comunhão, e, enquanto 
tivermos oportunidade, “[exortar-nos] uns aos outros todos os dias”.

Entre cenas de confusão e reclamações das criaturas, 
Quão doce é para a minha alma a comunhão com os santos.

— David Denham

23. O MINISTÉRIO
Deus fez provisões para o cuidado de seu corpo na terra suprin-
do-o com ministros (Ef. 4:11–16; 1Pe. 5:1–4). À luz da Bíblia, 
ao observar o trabalho da igreja, percebemos duas linhas de tra-
balho, exigindo duas ordens de ofícios eclesiásticos: 1) aqueles 
que suprem as necessidades espirituais, como anciãos, pasto-
res, evangelistas, etc.; e 2) aqueles que suprem as necessidades 
temporais, como diáconos, administradores, zeladores, etc. 
(At. 6:1–4). É importante que ambas as ordens sejam preen-
chidas com irmãos cheios do Espírito Santo e qualificados 
(At. 6:3; 1Tm. 3:2–9). Entre os traços gerais de caráter que 
todos os obreiros cristãos deveriam possuir, há dois pontos 
que deveríamos especialmente buscar para o ministério. Eles 
são 1) fidelidade e 2) habilidade. Note que fidelidade é de pri-
meira importância. Com esse ponto estabelecido, busque por 
homens que são “apto[s] para ensinar”.

24. O CHAMADO PARA O MINISTÉRIO
Um estudo da igreja primitiva, como descrita em Atos e nas Epís-
tolas, nos convence de que a forma de Deus chamar homens para 
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o ministério é por meio da instrumentalidade da igreja. Não é 
que os indivíduos escolhidos não possam estar pessoalmente 
convencidos do chamado mesmo antes da igreja agir, mas o que 
ocorre é que ninguém é comissionado do Senhor para pregar 
o evangelho exceto mediante a instrumentalidade de sua orga-
nização sobre a terra. Quanto à forma de escolher, temos 1) o 
chamado de Matias para o apostolado, quando foram lançadas 
sortes para determinar quem o Senhor queria (At. 1:15–26); 2) 
o chamado de sete diáconos, quando, sob a direção dos líderes da 
igreja, foram escolhidos pela congregação (6:1–6); 3) o caso de 
Paulo, que foi chamado pelo Senhor e separado para sua obra pela 
igreja que agia sob a direção do Espírito Santo (9:15; 13:1–2).

25. A CONGREGAÇÃO
A palavra “congregação” foi primeiramente aplicada à nação 
hebraica como um corpo religioso (Nm. 15:15) e depois apli-
cada a um grupo de pessoas reunidas para a adoração (Ed. 10:1). 
Também chamamos de congregação a uma comunidade de mem-
bros adorando em um mesmo lugar. As congregações, assim 
como os membros individuais, deveriam se esforçar para estar à 
altura de seus privilégios cristãos (At. 2:42–47). Uma congregação 
perfeita é descrita em Efésios 4:11–16. Como membros indivi-
duais, deveríamos nos empenhar para fazer nossa parte no esforço 
de elevar-nos a esse padrão descrito. Há três coisas que devem ser 
verdadeiras para toda congregação exemplar: 1) um ministério 
fiel (2Tm. 2:2); 2) submissão mútua (Ef. 5:21); 3) obediência 
aos líderes (Hb. 13:17). Mais que isso, precisamos nos livrar da 
ideia de que enquanto os ministros devem ser extraordinaria-
mente devotados e sacrificiais, os membros leigos podem viver 
segundo um tipo de piedade inferior. Dizemos isso, não porque 
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devemos diminuir o padrão para os ministros, mas porque, em 
vez disso, temos de elevar o padrão para toda a membresia.

26. AS CONFERÊNCIAS
Reconhecendo o fato de que “na multidão de conselhos há segu-
rança” (Pv. 11:14), a igreja desde cedo reconheceu o valor das 
conferências, e decidiu questões importantes dessa forma (At. 
15). Os obreiros da igreja, especialmente os líderes, precisam 
manter um contato próximo uns com os outros, e, por essa 
razão, devem se encontrar em conselhos frequentes para que 
haja uniformidade de pensamento, de propósito e de disciplina.

27. O APOIO AO MINISTÉRIO
O ministério, para fazer um serviço eficiente, deve ser não 
somente “fiel e capaz”, mas deve também ser bem apoiado pela 
congregação. É triste que a palavra “apoio” nesse contexto tenha 
se tornado sinônimo de “dinheiro”, pois inclui muito mais do 
que isso. Na realidade, o dinheiro deveria ser deixado de fora 
da questão, pois a regra moderna de pregar por dinheiro é tanto 
nociva quanto não bíblica (Is. 55:1; Mt. 10:8; Jo. 2:16; 1Pe. 5:2). 
Se qualquer apoio financeiro é dado a um ministro, deve ser 
pela mesma razão pela qual é dado a qualquer outro membro: 
porque ele necessita. Um ministério provido não significa nem 
um ministério mercenário nem um ministério negligenciado. Por 
reconhecer a importante obra do ministério, todos os membros 
na igreja deveriam fazer questão de apoiá-lo: dar-lhe sua simpa-
tia de coração, suas orações, sua obediência e sua ajuda sempre 
que puder. Isso ajuda a manter os membros andando adequa-
damente, a manter uma boa frequência e ver que o trabalho da 
igreja está prosseguindo. Se você vê que seu ministro está tendo 
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dificuldades em ler, preparar os sermões, visitar os membros e 
outros que precisam da atenção dele, atender aos encontros da 
igreja, cuidar dos doentes, etc., e também em suprir a família, 
encoraje-o ofertando-lhe ocasionalmente algo que o capacitará 
a cumprir suas obrigações financeiras sem deixar que os interes-
ses da igreja sofram. Isso está de acordo com o ensino de Paulo 
em 1 Coríntios 9:11–14. Com o ministro entregando a Palavra 
gratuitamente, e a congregação “gratuitamente” dando-lhe apoio 
das formas que ele precisa, você terá a congregação ideal. “Levai 
as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo” (Gl. 6:2).

28. AS ORDENANÇAS DA IGREJA
De acordo com a verdade comumente aceita de que toda orga-
nização deve ter suas regras e regulamentos, Deus sabiamente 
instituiu um número de cerimônias para a igreja cristã, sim-
bolizando os princípios cristãos mais importantes e mantendo 
a perfeição da organização. Assim, temos o batismo como a 
iniciação na igreja (At. 2:41), a comunhão como o símbolo 
do corpo partido e do sangue vertido de nosso Redentor (1Co. 
11:23–26), a lavagem dos pés como o símbolo da humildade 
e da igualdade fraternal (Jo. 13:12–16), etc. Essas ordenanças 
ou cerimônias foram todas instituídas por autoridade divina 
e deveriam ser observadas por todos os crentes.

29. O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO
Essa era uma promessa ligada ao batismo de João (Mt. 3:11) 
e depois com o batismo cristão (At. 2:38). Esse é o batismo 
pelo qual somos trazidos para Jesus Cristo (Rm. 6:3–4; 1Co. 
12:13), e é prometido para aqueles que aceitam plenamente as 
condições de salvação (At. 2:38–39; 3:19; 5:32). Por ser esse 
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batismo intimamente associado com o batismo com água (Mt. 
3:11; At. 1:5; 10:44–48; 11:15–16), e também, por ser fre-
quentemente referido como derramamento, temos uma ideia 
clara quanto ao modo de administrar o batismo com água. O 
homem batiza com água, Deus batiza com o Espírito Santo.

30. O BATISMO COM FOGO
A promessa que Deus batizaria com o Espírito Santo e com 
fogo é registrada em Mateus 3:11 e Lucas 3:16. O cumpri-
mento da promessa é mencionado em Atos 2:3–4, onde ambos 
são mencionados na narrativa. Enquanto o batismo com o 
Espírito Santo contribui com aquela qualidade gentil, seme-
lhante a uma pomba e a um cordeiro, que deveria caracterizar 
todos os crentes, o batismo com fogo contribui com o zelo e 
o amor ardentes necessários para um serviço cristão efetivo, e 
que impele as pessoas a passarem por provações impetuosas e 
perigos mais graves pelo avanço da causa.

31. O BATISMO DE SOFRIMENTO
Embora esse exato nome não seja encontrado na Bíblia, as refe-
rências a seguir tornam seu significado claro: Mateus 20:22–23; 
26:39–42; Marcos 10:38–39; Lucas 12:50; Romanos 8:16–
18. Deus ordenou que aqueles que colherão a glória da coroa 
devem primeiro enfrentar a dor da cruz. Isso corresponde à 
instrução de Paulo de que aqueles que foram batizados em 
Jesus Cristo também foram batizados na sua morte (Rm. 6:3). 
São eles, em quem a luz e a vida de Cristo brilham viva-
mente depois que o ego foi completamente esmagado e o velho 
homem foi crucificado na cruz (v. 6), que o Senhor pode usar 
para seu serviço mais efetivo.
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32. O BATISMO COM ÁGUA
O batismo de João era um batismo de arrependimento (Mc. 
1:4; Lc. 3:3; At. 13:24; 19:4). Cristo deu ao assunto um signifi-
cado adicional quando se referiu a ele como um cumprimento 
de toda justiça (Mt. 3:15), e novamente quando ordenou que 
o batismo com água fosse administrado no nome da Trindade 
(28:18–20). Aqueles que mantêm a ideia da regeneração batis-
mal têm algo para refletir na linguagem de Pedro (1Pe. 3:21) 
com a qual fala sobre o batismo: “Não do despojamento da imun-
dícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para 
com Deus”. Assim como pelo batismo com o Espírito somos ini-
ciados no corpo invisível de Cristo (1Co. 12:13), pelo batismo 
com água somos iniciados no corpo visível, a igreja (At. 2:41).

O modo de administrar o batismo com água é determinado 
pela definição da palavra usada pelo próprio Deus. O que Joel 
e Lucas chamam de derramar (Jl. 2:28–29; At. 10:45), João 
Batista, Cristo e Pedro chamam de batismo (Mt. 3:11; At. 1:5; 
11:15–16). Visto que derramamento é a definição de Deus para 
o batismo, e nenhum outro modo é assim referido na Bíblia, 
entendemos que Deus se agradou de ter o batismo com água 
administrado desta forma. Quando tomamos a definição de 
Deus, estamos certos do modo correto. Colocando essa defi-
nição de lado, podemos no máximo supor qual é o modo.

33. A CEIA DO SENHOR
Na última páscoa judaica legítima, Cristo instituiu uma nova 
festa ou cerimônia para substituí-la (Mt. 26; Mc. 14; Lc. 22). 
Ele próprio estava prestes a ser levado e imolado: o grande 
Cordeiro Pascal, imolado para expiar os pecados do mundo. 
Como um memorial de seu corpo partido e de seu sangue ver-



22 BREVE DECLARAÇÃO DAS DOUTRINAS BÍBLICAS

tido, instituiu o pão e o cálice. Paulo nos dá uma exposição 
sobre o assunto em 1 Coríntios 10:16–21 e 11:19–34. Dessas 
passagens, coletamos os seguintes pensamentos:

1. A Ceia deve ser observada em memória do corpo par-
tido e do sangue vertido de Jesus.

2. Também é uma expressão da comunhão e unidade 
dos comungantes.

3. Aos mundanos não deve ser permitida a comunhão.
4. Somente o pão e o cálice têm a sanção divina.
5. Para que a mesa do Senhor seja mantida em ordem, é 

necessário restringir os comungantes àqueles que são 
da mesma preciosa fé comum.

6. Todos os comungantes devem entrar em íntimo autoe-
xame antes de comungar.

7. A comunhão é uma figura apontando 1) para a morte 
e 2) para a segunda vinda de Cristo.

34. O LAVA-PÉS
Essa ordenança, instituída por nosso Salvador (Jo. 13:1–17), 
foi enfatizada por Paulo como sendo um elemento essencial 
no serviço cristão (1Tm. 5:10). As seguintes citações da fala 
de Cristo tornam nosso dever claro:

“Vós deveis também lavar os pés uns aos outros.”
“Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais 
vós também.”

“Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.”
Por fim, visto que a Grande Comissão (Mt. 28:18–20) imprime 

o dever de “todas as nações” observarem “todas as coisas” que nosso 
Salvador ordenou, segue-se que todas as pessoas cristãs deveriam 
observar isso, ao lado de todos os demais mandamentos de Cristo.
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35. O VÉU DA MULHER CRISTÃ
Essa ordenança é explicada em 1 Coríntios 11:2–16. Que Paulo 
era autorizado pelo Senhor a ensinar essa e todas as outras orde-
nanças é evidente em Atos 9:15; 13:2; 22:21. Entre as coisas 
ensinadas no trecho citado de 1 Coríntios estão as seguintes:

1. A ordem de Deus é: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo 
é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da 
mulher (v. 3).

2. O homem deve adorar com a cabeça descoberta 
(vv. 4, 7).

3. A mulher deve adorar com a cabeça coberta 
(vv. 5–6, 10).

4. O cabelo longo é vergonha para o homem e honra 
para a mulher (vv. 14–15).

5. Exceto quando a moda dita o contrário, as mulheres 
em geral reconhecem a lei da natureza de usar a cober-
tura que mostra a relação natural da mulher com o 
homem (o cabelo longo); disso se segue que também 
deveriam ser obedientes a Deus usando a cobertura 
que mostra a relação delas com o homem no Senhor 
(o véu) (vv. 5–6).

6. Se uma mulher descarta a cobertura devocional (o véu), 
que também rape o cabelo. Se isso é vergonhoso, que 
também se cubra (com o véu) (v. 6).

7. A cobertura a ser usada deve ser um véu, reconhecido 
como um “sinal” ou “poder” (v. 10). A cobertura protetora 
ordinária que a mulher veste não cumprirá esse propósito.

8. As igrejas de Deus no tempo de Paulo não tinham tal 
costume: de as mulheres adorarem com a cabeça des-
coberta (v. 16).
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9. Deveríamos obedecer a Deus em lugar de ouvir 
homens contenciosos (v. 16).

36. O ÓSCULO SANTO
Os apóstolos ensinaram essa forma de saudação cristã tanto 
por preceito (Rm. 16:16; 1Co. 16:20; 2Co. 13:12; 1Ts. 5:26; 
1Pe. 5:14) quanto pelo exemplo (At. 20:37). A ordem é dada 
numa linguagem tão simples que ninguém precisa se equivocar 
quanto ao que significa, e é repetida o bastante para conven-
cer todas as mentes dispostas de que foi dada em sinceridade. 
É a expressão natural da caridade fervorosa que deveria existir 
entre os crentes (1Pe. 1:22). A questão da observância ou não 
é simplesmente uma questão de obediência ou desobediência.

37. A UNÇÃO COM ÓLEO
Esse assunto é apresentado em Tiago 5:14–15. Isso não pode 
significar o “óleo da graça”, pois um homem não pode ungir 
com ele. Não pode significar uma unção para a alma, admi-
nistrada em momentos de morte, ou não haveria a promessa 
de que “o Senhor o levantará”. A forma mais natural de tomar 
essa passagem é que ela vem na forma de uma sugestão divina 
dirigida àquele que se encontra doente. Após oração diligente, 
com plena fé de que “o Senhor o levantará”, deve chamar os 
anciãos da igreja a fim de ser ungido com óleo literal. Tudo 
isso no espírito de “seja feita a tua vontade”.

38. O CASAMENTO
O casamento foi instituído por Deus (Gn. 2:18, 23–24) para 
perpetuação, pureza e felicidade da família humana. Depois 
da salvação, é a questão mais importante que nos confronta, 
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pois o companheiro escolhido para a vida tem grande influên-
cia no bem-estar e no destino do indivíduo e da posteridade.

O casamento entre o povo de Deus e os ímpios sempre 
foi denunciado como sendo prejudicial a seus maiores inte-
resses (Gn. 6:2–4; Dt. 7:1–4; Js. 23:11–13; Ed. 10:9–14; Ne. 
13:23–27). O Novo Testamento contém a mesma doutrina nas 
admoestações: “Casar (…) no Senhor” (1Co. 7:39) e: “Não vos 
prendais a um jugo desigual com os infiéis” (2Co. 6:14). “Por-
ventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?” (Am. 
3:3). Sobre os pais repousa a responsabilidade solene de dar 
aos filhos instrução sadia e usar de influência para que man-
tenham associações corretas. Os jovens deveriam sempre ter 
em mente o seguinte:

1. Como os companheiros para a vida são normalmente 
escolhidos entre aqueles com quem nos associamos na 
juventude, é importante que busquemos o tipo certo 
de associações.

2. Visto que a Bíblia proíbe a união com os mundanos, 
nunca pensem em comprometer a mão e o coração 
com qualquer um que não seja um cristão.

3. É melhor viver solteiro toda a vida do que estar ligado 
a alguém que fará da sua vida um fracasso e da sua 
posteridade, uma raça de infiéis.

39. O DIVÓRCIO
Moisés, por conta da dureza do coração dos israelitas, permi-
tiu-lhes dar carta de divórcio (Mt. 19:7–8). Não foi, porém, 
assim desde o princípio, e Cristo proibiu tal prática. Ele 
denunciou como adúlteros todos os que se casam enquanto 
têm o cônjuge anterior vivo ou que casam com quem tem 
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companheiro anterior vivo (Mt. 5:32; 19:9; Mc. 10:11–12; 
Lc. 16:18). A partir dessas declarações positivas, somos forço-
samente impressionados com o alerta: “Portanto, o que Deus 
ajuntou não o separe o homem” (Mt. 19:6). Para aqueles já sepa-
rados do cônjuge, a Bíblia dá este conselho: “Fique sem casar, 
ou que se reconcilie” (1Co. 7:11). Considerando essas referên-
cias das Escrituras, fica claro que a única forma evangélica de 
retificar o mal do divórcio é por meio de total abstinência e 
proibição do divórcio.

40. O LAR
O lar é o lugar sagrado onde pais e filhos habitam para seu 
bem-estar e conforto comuns, e onde os filhos são treinados 
para os deveres da vida. Edifique o lar, e você não somente 
fortalecerá a família, mas adicionará estabilidade à igreja e à 
nação. A origem do lar é a união de um homem e uma mulher, 
que juntos se tornam “uma só carne” (Mt. 19:6). A seu povo, 
Deus ordena: “Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra” (Gn. 
1:28). É triste quando um casal não tem filhos, seja por causas 
naturais ou por escolha própria. Com o marido e a mulher 
fiéis aos votos conjugais (Ef. 5:22–29; Cl. 3:18–19), os filhos 
criados na doutrina e admoestação do Senhor (Ef. 6:4) e sujei-
tos ao primeiro mandamento com promessa (vv. 1–2), e todos 
dedicados à hospitalidade e à propagação de uma influência 
piedosa, haverá um lar-modelo, o lugar mais precioso na 
terra. Graças a Deus pela instituição do lar! Que ele nos dê 
sabedoria a fim de fazer do lar o que deve ser.

Entre os prazeres e os palácios podemos até vaguear. 
Mas, não importa quão humilde seja, não há lugar como o lar.

— John Howard Payne
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41. A OBEDIÊNCIA
Obedecer a Deus é a essência do dever cristão (Ec. 12:13). 
Visto que a obediência é preferível ao sacrifício (1Sm. 
15:22), é inútil professar conhecer Deus e, ao mesmo tempo, 
desprezar seus mandamentos (1Jo. 2:4). Ela é o teste de 
nossa amizade com Deus (Jo. 14:15; 15:14). Aqueles que 
professam fidelidade aos governos e, ao mesmo tempo, 
são descobertos dando ajuda e conforto aos inimigos são 
considerados traidores. Quão maior o pecado de professar 
lealdade a Deus e trair a causa por andar de acordo com 
o curso deste mundo (Tg. 4:4)! A obediência de um cora-
ção dobre não será suficiente (Lv. 10:1–2; 1Sm. 15:13–26). 
Somente os “cumpridores da palavra” têm a promessa (Mt. 
7:21–29; Tg. 1:22–25). É somente por meio de nossa obe-
diência a Deus que ele pode cumprir sua vontade em nós 
e pode nos fazer vasos “para honra, santificado[s] e idô-
neo[s] para uso do Senhor” (2Tm. 2:21). Aqueles que são 
obedientes “de coração” estão alinhados com todas as pro-
messas de Deus.

42. A SUBMISSÃO AOS GOVERNOS
Somos ordenados a nos submeter aos poderes estabelecidos 
(Rm. 13:1–7; Tt. 3:1; 1Pe. 2:13–14). Os cristãos deveriam 
ser as pessoas mais obedientes à lei na terra. Não deveria 
haver falha em nossa submissão às autoridades legítimas. 
Não importa se as leis são boas, más ou indiferentes, se não 
nos impõem fazer coisas que são consideradas contrárias à lei 
superior de Deus (At. 5:29), deveríamos obedecer a elas. Res-
peito àqueles em autoridade deve ser ensinado como parte de 
nossa religião.
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43. A SUBMISSÃO AOS PAIS
Assim como os filhos de Deus são submissos a seu Pai celes-
tial, todos os filhos devem ser submissos aos pais terrenos. Os 
filhos devem sempre buscar obedecer aos desejos dos pais e 
cumpri-los, exceto nos casos em que pais ímpios intentam que 
os filhos façam coisas que são contrárias à vontade de Deus. 
Aqueles que serão cidadãos obedientes às leis dos governos de 
Deus e do homem devem aprender as primeiras lições em casa. 
Visto que os hábitos formados durante a infância são passí-
veis de nos seguir ao longo da vida, que os pais façam tudo 
o que podem a fim de ensinar os filhos na escola da submis-
são. Uma das melhores coisas que os filhos podem possuir é 
uma reverência à admoestação evangélica: “Honra a teu pai e 
a tua mãe” (Ef. 6:2).

44. A SUBMISSÃO MÚTUA NA IGREJA
A ideia mundana de grandeza envolve senhorio e poder. Os 
discípulos do Senhor Jesus haviam absorvido essa ideia quando 
quiseram saber qual deles seria o maior. A ideia de grandeza de 
Cristo é diretamente contrária a isso (Mc. 10:42–45). Gran-
deza não está ligada a domínio, mas, pelo contrário, é uma 
condição do coração que o esvazia tão completamente do ego, 
e o preenche tão plenamente com Cristo que, como Cristo, o 
indivíduo assume uma posição de autossacrifício e serviço. Por 
essa razão, os que governam devem ser apenas servos, e todos 
os outros devem obedecer aos pastores (Hb. 13:17). O dever 
de servir um ao outro é claramente ensinado em Gálatas 5:13 
e Efésios 5:21. Pedro resume a posição evangélica nessa ques-
tão quando diz: “Sede todos sujeitos uns aos outros” (1Pe. 5:5). 
Se essas admoestações forem seguidas, não ouviremos mais 
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de orgulho egoísta e autoritário, nem veremos mais conten-
das, dissensões e disputas pelos principais lugares da sinagoga.

45. A AUTONEGAÇÃO
Essa é uma das condições do discipulado, e algo que deve ser pra-
ticado por aqueles que ganharão o prêmio eterno (Mt. 10:38–39; 
Mc. 8:34–36; Lc. 9:23; 14:26). Cristo é nosso exemplo mais 
claro de autonegação (Mt. 4:8–10; Rm. 15:3; Fp. 2:5–8). Há 
uma bênção sobre essa graça cristã que nunca pode ser com-
preendida por aqueles que não a possuem. Deus decretou que 

“aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado” (Lc. 14:11). Nin-
guém pode ascender ao verdadeiro esplendor cristão se o ego não 
estiver pregado na cruz e a alma, cheia de Deus. Deus nunca nos 
pede para abrir mão de uma coisa a menos que tenha algo infi-
nitamente melhor para colocar no lugar. Portanto, quanto mais 
abrimos mão, mais abençoada é nossa experiência e vida cris-
tãs. Leia a bendita promessa do Salvador registrada em Marcos 
10:29–30. Aqueles que desistem do interesse próprio, e o subs-
tituem pelo interesse da causa de Cristo; da vontade própria, e 
aceitam em lugar dela a vontade de Deus; e do conforto próprio, 
para que outros sejam felizes, verão a si mesmos recompensados 
sem medida nesta vida, sem falar da glória no mundo por vir.

46. A ADORAÇÃO
Adoração é aquela atitude da alma que se manifesta em demons-
trações externas de louvor, oração e serviço. Todos os homens 
são adoradores. Deus implantou esse princípio em todo cora-
ção humano. Aqueles que são verdadeiros com Deus adoram a 
ele. Outros adoram algum dos inúmeros deuses deste mundo. 
Devemos decidir a questão quanto a quem ou o quê adora-
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remos (Js. 24:15). Por isso, a adoração pode ser classificada 
como verdadeira ou falsa, conforme é ordenada no primeiro 
mandamento e proibida no segundo. A seguir, algumas das 
coisas que a Bíblia ensina em relação à adoração ao Senhor:

1. Deve ser “em espírito e em verdade” (Jo. 4:23–24).
2. Deve ser de acordo com as direções divinas (Lv. 10:1–2).
3. Deve ser em santidade (Gn. 4:3–7; Pv. 28:9).
4. Os homens são proibidos de adorar com a cabeça 

coberta, e as mulheres proibidas de adorar com a 
cabeça descoberta (1Co. 11:2–16).

5. As pessoas devem reunir-se para adorar (Hb. 10:25).

47. O SERVIÇO CRISTÃO
Há dois fatos que são verdadeiros para todos os homens: 1) 
todos são servos (Rm. 6:16); 2) só podem servir a um mestre 
(Mt. 6:24). Por isso, não é a pergunta sobre se servimos ou não 
que nos confronta, mas, sim, a que senhor servimos. Se esco-
lhemos Deus como nosso Mestre, devemos necessariamente 
receber ordens dele, e não podemos estar sujeitos ao mundo 
(Tg. 4:4). Dessa forma, podemos facilmente saber onde esta-
mos. Se estamos sujeitos a Deus, renunciamos ao mundo (2Co. 
6:14–18), somos obedientes a seus mandamentos (Rm. 6:16), 
estamos dispostos a aprender (At. 17:11; 2Tm. 2:15), aten-
demos ao culto divino (Hb. 10:25), ajudamos a propagar o 
evangelho (Mt. 28:18–20), contribuímos com nossos recursos 
para o apoio ao evangelho (1Co. 9:14; Gl. 6:6), ajudamos a 
carregar os fardos uns dos outros (Gl. 6:2) e nos dispomos para 
toda oportunidade de fazer o bem (v. 10). Estando envolvidos 
com os “negócios do nosso Pai”, temos a bendita segurança 
de que o nosso “trabalho não é vão no Senhor” (1Co. 15:58).
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48. OS PRINCÍPIOS CRISTÃOS: RESTRIÇÕES
Há certos princípios cristãos cuja prática deveria caracterizar 
todos os filhos de Deus. Aqueles que querem viver de acordo 
com toda a luz que têm, alegremente os adotam como regras 
de vida, e são gratos a Deus porque eles os protegem contra o 
pecado. Para aqueles que são inclinados a uma mente carnal e 
devem ser governados pela força da lei, esses princípios pare-
cem ser “restrições”. Por meio deles, o primeiro tipo de cristãos 
é guiado pelos caminhos certos, enquanto o segundo tipo é 
proibido de fazer o que é errado. Depende totalmente da ati-
tude com relação à verdade do evangelho se esses ensinos serão 
para nós “princípios” ou “restrições”.

O povo de Deus é um povo peculiar, consagrado ao 
Senhor e separado do mundo e do mundanismo. A aplicação 
desse fato na vida exterior é algumas vezes chamada de não 
conformidade com o mundo.

O povo de Deus é um povo pacífico, mantendo, na medida 
do possível, relações pacíficas com tudo, com exceção do 
pecado. A aplicação desse fato na vida exterior é conhecida 
como não resistência.

O povo de Deus é um povo verdadeiro, e não precisa de 
juramento para vinculá-lo à verdade. Alinhadas com esse fato 
estão as admoestações evangélicas contra fazer juramento.

O povo de Deus é um povo livre e de coração aberto, e, 
por isso, não é coerente que esteja debaixo do mesmo jugo 
com incrédulos em sociedades secretas.

49. A NÃO CONFORMIDADE COM O MUNDO
A doutrina da separação total do mundo foi pregada por Cristo 
(Lc. 16:15; Jo. 17:16), por Paulo (Rm. 12:2; 2Co. 6:14–18), 
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por Tiago (Tg. 1:27; 4:4), por Pedro (1Pe. 2:9) e por João (1Jo. 
2:15–16). Nenhuma doutrina é mais fortemente defendida nas 
Escrituras do que essa agora em consideração, e, ainda assim, 
nenhuma é mais ignorada pelos seguidores professos de Deus. 
Ela atinge exatamente o coração da experiência cristã. Se a igreja 
se apegar à peculiaridade celestial tão abundantemente ensi-
nada na Bíblia, Deus a usará como um poder para transformar 
o mundo das trevas para a luz. Essa doutrina tem a ver com 
nossa aparência pessoal, nossa maneira de conduzir os negócios, 
nossas relações sociais, nossa conversação e todas as coisas nas 
quais a tentação é descer para o baixo nível do mundanismo.

50. O ORGULHO
Orgulho é aquilo dentro do coração que o faz fugir da humi-
lhação e busca a exaltação do ego. É diretamente contrário 
àquilo que Deus deseja ver em nós (Tg. 4:6) e incita a ira 
divina (Pv. 16:18; 29:23; Is. 28:1). Nesse aspecto, os filhos 
Deus não podem ser conformados com o mundo (1Jo. 2:15–
16). Porque as filhas de Sião eram altivas, manifestando seu 
orgulho pela exibição vã de vestuário, Deus pronunciou um 
julgamento severo sobre elas (Is. 3:16–24). Cristo alertou seus 
seguidores contra o mesmo pecado (Mc. 12:38–40). O orgu-
lho faz suas vítimas aos milhões, e muitos serão os gemidos na 
eternidade porque esse pecado monstruoso conseguiu entrar 
no coração dos filhos dos homens. Deus se declarou contrário 
ao coração orgulhoso (Pv. 16:5; 21:4), ao olhar orgulhoso (Pv. 
6:17) e ao que usa de soberba (Sl. 31:23). O orgulhoso não 
permanece à vista de Deus (Pv. 15:25; 1Pe. 5:5). Se encon-
trarmos em nós quaisquer evidências de orgulho, oremos a 
Deus para sermos libertos.
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51. A HUMILDADE
A humildade é o oposto do orgulho. Ela encontra tanto o favor 
aos olhos de Deus quanto o orgulho provoca seu desprezo (Pv. 
16:19; Is. 57:15; Tg. 4:6; 1Pe. 5:5). Cristo deve ser mantido 
continuamente em nossa mente como exemplo de humildade 
(Fp. 2:5–8), não somente pela beleza de sua humildade, mas 
também pela exaltação que a seguiu. Humildade é uma graça 
cristã que todos deveriam lutar para possuir e cultivar. Signi-
fica uma doçura de alma que não pode existir sem ela. É uma 
joia mais preciosa do que rubis.

52. A AMBIÇÃO
O desejo por grandeza mundana foi positivamente condenado 
por Cristo (Mt. 18:1–4; Mc. 10:42–45). Foi esse o desejo que 
fez com que nossos primeiros pais cedessem às sugestões de 
Satanás (Gn. 3:5–7). A ambição tem sido a ruína de muitos 
homens. É isso que leva os homens a sonhar em cavalgar para a 
fama sobre campos de sangue humano, juntar grandes riquezas 
às custas de outros ou sacrificar princípios pela honra mun-
dana. Quando falamos de ambição, não estamos nos referindo 
ao desejo por pureza, energia ou de ser útil; antes, referimo-

-nos àquele desejo mórbido por lugar e poder que sustenta 
que o autoengrandecimento é mais importante do que prin-
cípios sobre o que é certo, do que os direitos dos outros ou 
do bem da humanidade.

O que você colocaria no lugar disso? “O que diz a Escri-
tura?” “Preferindo-vos em honra uns aos outros” (Rm. 12:10). 

“Cada um considere os outros superiores a si mesmo” (Fp. 2:3). 
“Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. 
(…) Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos” (Gl. 
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6:2, 10). Na realidade, o antigo conselho de “viver para o bem 
dos outros” é simplesmente outra forma de dizer o que Bíblia 
ensina a respeito do assunto da ambição. Cuide da mordomia 
sobre a qual o Senhor o colocou, e ele cuidará de você muito 
melhor do que você mesmo poderia.

53. A AVAREZA
Enquanto o mundo está em uma busca louca por riquezas, 
fama, conforto e esplendor, atentemos para o alerta de nosso 
Senhor: “Acautelai-vos e guardai-vos da avareza” (Lc. 12:15). 
Qualquer um que é cobiçoso por ganho é culpado do horrí-
vel pecado de idolatria (Cl. 3:5). Quão melhor o conselho 
divino: “Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça” (Mt. 
6:33). Quando o diabo tentou Cristo, com certeza pensou 
que ele aceitava a teoria geral de que a preocupação com o pão 
diário era a questão que absorve todas as outras; mas Cristo 
rapidamente deu-lhe a entender que “nem só de pão viverá o 
homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus” (Mt. 
4:4). Com a Regra de Ouro como lema (Mt. 7:12), a con-
fiança no Senhor como defesa e o serviço ao Mestre como 
nossa vocação, não somos suscetíveis a nos tornar maculados 
pelo pecado da avareza.

54. O SACRIFÍCIO
Nosso Salvador não somente ensinou contra a avareza; ele 
viveu o que ensinou. Toda a sua vida foi de sacrifício. “Segue-

-me” era sua ordem. Paulo, em Romanos 6:13 e 12:1, nos diz 
como, com tudo nosso sobre o altar do Senhor, prontos a gas-
tar-nos e sermos gastos no serviço do Mestre, não deveríamos 
consultar nossos interesses confortáveis e egoístas quando o 
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bem-estar de outras almas está em jogo. Se os bilhões de reais 
que estão sendo gastos agora com luxos, e coisas piores que isso, 
fossem dados à causa de Cristo, as nações pagãs teriam uma 
opinião do cristianismo diferente daquela que têm agora. O 
gasto de cada real que passa por nossas mãos deveria ser acom-
panhado da pergunta: “Isso é para a glória de Deus ou para a 
gratificação da carne?” Como podemos nós, filhos da luz, “rela-
xar” enquanto almas aos milhões estão baixando à sepultura 
sem Cristo, perecendo por falta do pão da vida?

55. A INTEMPERANÇA
Depois do orgulho, esse é provavelmente o pecado de mais 
implicações com o qual somos confrontados. “E todo aquele 
que luta de tudo se abstém” (1Co. 9:25) é uma das regras de 
vida do cristão. Ais amargos são pronunciados sobre aqueles 
dados à embriaguez (Pv. 20:1; 23:29–35; Is. 28:1), e a forma 
mais prática de evitar o pecado é atender à admoestação divina: 

“Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho” (Pv. 23:31). 
Em outras palavras, pratique a abstinência total. O que aprova 
a venda de bebida alcoólica e o que bebe moderadamente são 
tão responsáveis quanto o vendedor de bebidas e o bêbado.

56. A LICENCIOSIDADE
Esse pecado chega mais perto de acertar o próprio funda-
mento da existência da raça humana do que qualquer outro 
já nomeado. Nações foram destruídas por ele, e a Bíblia, ao 
nomear esse pecado, liga-o com o tormento eterno (1Co. 6:9–
10; Gl. 5:19–21; Cl. 3:5–6; Hb. 13:4; Ap. 21:8; 22:15). Assim 
como o pecado da embriaguez pode ser mais eficientemente 
contra-atacado trabalhando-se com aquele que bebe de modo 
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moderado, a melhor forma de trabalhar contra esse pecado é 
retirar as oportunidades e testificar contra o pecado de ceder 
aos hábitos que inflamam a lascívia e levam a pecados mais 
grosseiros. Familiaridade inapropriada entre os sexos nunca 
deveria ser tolerada, nem mesmo no namoro. Conversa vulgar, 
figuras e histórias obscenas são propagadoras de vícios. Ves-
tuário imodesto é outro pecado que conduz ao mal, mesmo 
que a moda o faça popular. Os olhos lascivos são uma abo-
minação (Mt. 5:28). A frouxidão na questão do casamento 
leva aos mesmos resultados. Seja casto nas coisas que são fre-
quentemente consideradas de menor importância, e o grande 
pecado da licenciosidade ficará bem longe. Pensamentos puros, 
conversação pura, associações puras e literatura pura desen-
volvem caráter puro.

57. A CONVERSAÇÃO ÍMPIA
A partir da conversação de um homem pode-se julgar o que há 
em seu coração (Mt. 12:34). Os cristãos devem evitar a con-
versação vã e tola do mundo. Temos coisas melhores das quais 
testificar. Contos banais e vulgares, escândalos da vizinhança e 
conversa suja de qualquer tipo nunca deveriam corromper os 
lábios do povo de Deus (Ef. 5:4). A conversação impura tem 
sido o meio de implantar germes venenosos em muitos cora-
ções nobres. “As más conversações corrompem os bons costumes” 
(1Co. 15:33). Qualquer que seja o tópico da conversa, que seja 
considerado do ponto de vista de um cristão. É melhor ficar 
calado do que discutir qualquer tópico de forma imprópria. 
Com Colossenses 4:6 como nosso ideal, e com uma oração a 
Deus por graça para alcançá-lo, não há dúvida de que todos 
podemos melhorar a qualidade das nossas conversas.
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58. A MENTIRA
O Senhor abomina uma “língua mentirosa” (Pv. 6:17). O diabo 
é o pai da mentira (Jo. 8:44). O mentiroso comum é tão impo-
pular entre todas as classes que é inútil desperdiçar palavras 
com ele. Mas como lidar com as formas mais aceitas de men-
tira? Paulo, ao escrever para membros de igreja, os aconselha 
contra a mentira (Ef. 4:25; Cl. 3:9). Que tipo de mentira? Você 
já ouviu as pessoas “enfeitando” um pouco as coisas quando 
estão comprando ou vendendo? Ou fazendo promessas que 
não tinham noção de como cumpri-las? Ou contando alguma 
mentira absurda sobre alguém como uma “piada”? Ou falando 
sobre “Papai Noel”, “coelhinho da Páscoa”, o “boi da cara 
preta”, a “cuca”, etc.? Já ouviu as pessoas falarem sobre a vez 
em que pensaram que iriam “morrer de rir”, ou pais ou pro-
fessores ameaçando “acabar” com as crianças? E muitos outros 
exageros e prevaricações que não são nem verdadeiros nem edi-
ficantes? Bem, todas essas são falsidades das quais o povo de 
Deus nunca deveria ser culpado.

59. A VERACIDADE
Assim como a luz do dia está em contraste com a escuridão, a 
verdade se opõe à mentira. Uma das melhores coisas que pode 
ser dita de qualquer homem é que ele é confiável, pois diz a 
verdade sob todas as circunstâncias. “Falai a verdade cada um 
com o seu próximo” (Ef. 4:25) é o padrão bíblico. A maioria 
dos homens falará a verdade sob circunstâncias normais, mas é 
preciso ser um homem de caráter para dizer a verdade quando 
uma mentira o protegeria da censura ou traria mais dinheiro 
e popularidade. Mas os homens deveriam sempre fazer ques-
tão de serem absolutamente verazes, porque 1) é certo, 2) dá 
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o melhor resultado no final, 3) alinha-nos com Deus, 4) signi-
fica uma consciência limpa, 5) ganha a confiança das pessoas 
que os conhecem, 6) é uma garantia contra a condenação hor-
rível mencionada em Apocalipse 21:8.

60. OS NEGÓCIOS
Em nossos negócios seculares devemos buscar justiça (Mt. 
6:33), altruísmo (7:12; Fp. 2:4), honestidade (Pv. 11:1; 20:10, 
14), diligência (Rm. 12:11), liberdade das alianças mundanas 
(2Co. 6:14-18) e a glória de Deus (1Co. 10:31). Seguindo 
esses princípios, não estaremos suscetíveis a sermos chamados 
de mundanos nos negócios. Qualquer que segue o padrão do 
mundo quanto aos negócios com certeza se tornará mundano 
em seus métodos de negócios. Coisas como “dinheiro fácil”, 

“barganhar”, contrato de futuros, rifas e todos os jogos de azar 
são decididamente mundanas, e as pessoas cristãs deveriam 
estritamente evitá-las. Mundanismo é somente outro nome 
para pecaminosidade. Não podemos endossar a ideia de que 
é necessário rebaixar-nos a métodos questionáveis a fim de ter 
sucesso nos negócios, e isso sem duvidar da promessa de Deus 
(Mt. 6:33). Há uma necessidade urgente de homens de negó-
cios cristãos que demonstrem seu cristianismo pela maneira 
em que conduzem os negócios.

61. OS DIVERTIMENTOS MUNDANOS
É a vontade de Deus que seu povo tenha prazer (Mt. 5:12; 1Pe. 
1:8), mas não na injustiça (Ec. 11:9; Lc. 8:14; 1Jo. 2:15). É 
triste que se comente que tantos cristãos professos têm somente 
um interesse passivo nas alegrias do serviço cristão, e que se 
lançam de cabeça atrás dos prazeres tolos deste mundo. O 
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patrocínio do teatro, com seu baixo padrão de moralidade; 
do circo, com suas apresentações impuras, linguagem inde-
cente e artefatos enganadores; das exposições, mantidas vivas 
por corridas e rodas da fortuna; do piquenique, que em sua 
realização mistura oração com dança de roda — é uma des-
graça para qualquer igreja cristã, e uma abominação diante 
de Deus que nos criou para formas mais elevadas de prazer.

62. A MODA
Aqueles que pertencem ao mundo recebem ordens do mundo 
e se vestem de acordo com a moda do mundo. Aqueles que 
pertencem a Deus recebem ordens de Deus e buscam se vestir 
como quem professa a piedade (1Tm. 2:9–10; 1Pe. 3:3–4). 
A moda é um monstro cruel. Mesmo aqueles que o adoram 
em seu santuário frequentemente clamam contra sua tirania. 
Coloca tributos pesados sobre o bolso dos homens, e cente-
nas de milhões de reais são gastos todos os anos para manter 
vestuário, casas, móveis, veículos, etc., que são caros. Emite 
seus editos, e as leis da saúde são violadas para gratificar seus 
caprichos. Coloca dinheiro e boa aparência no lugar de um 
bom caráter moral como padrão para a sociedade, e deixa sua 
influência corrompedora onde quer que toque. Seu caminho 
é marcado pelas pegadas do vício, e seu controle mortal expul-
sou o Espírito de muitas igrejas. Não é de se admirar que a 
Bíblia nos admoesta a não nos conformarmos com este mundo 
(Rm. 12:2), e nos informa que qualquer um que é amigo do 
mundo é inimigo de Deus (Tg. 4:4). Ainda assim há milha-
res de cristãos professos que leem as revistas de moda mais do 
que a Bíblia, e se vangloriam abertamente que prefeririam estar 
mortos do que fora de moda.
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63. O VESTUÁRIO
Não há religião nas vestes, mas as vestes são um bom indicador 
do tipo de religião que está no coração. Como regra, as roupas 
dizem se um indivíduo reconhece o domínio de Deus ou o 
do mundo. As filhas de Sião foram censuradas severamente 
pela vaidade, da qual as vestes eram a evidência (Is. 3:16–24). 
Paulo (1Tm. 2:9–10) e Pedro (1Pe. 3:3–4) viram o suficiente 
a respeito disso para deixar seu testemunho a favor de um apa-
rato modesto. O ensino da Bíblia sobre esse assunto estabelece 
duas regras das quais o povo cristão nunca deveria se apartar:

1. Não siga a moda do mundo (Rm. 12:2; Tg. 4:4; 
1Jo. 2:15–16).

2. Não use joias, supérfluos ou vestimentas vãs e caras 
(Is. 3:16–24; 1Tm. 2:9–10; 1Pe. 3:3–4).

64. A NÃO RESISTÊNCIA
“Não resistais ao mau” (Mt. 5:39) é o ponto-chave dessa dou-

trina. O seu campeão é Cristo, “o Príncipe da Paz”. A vingança 
é proibida ao homem (Rm. 12:17–21). Por vivermos na dis-
pensação da misericórdia, a fim de estarmos em harmonia 
com o Deus da misericórdia, devemos nos permitir ser usados 
como instrumentos em suas mãos para distribuir misericórdia 
a nossos pares. Por isso, se um inimigo “te bater na face direita, 
oferece-lhe também a outra”. Os servos de Deus não lutam (Jo. 
18:36). “Porque as armas da nossa milícia não são carnais” (2Co. 
10:4). Surge a pergunta: “O que seria de nós se fôssemos estri-
tamente não resistentes em todas as circunstâncias?” Não temos 
nada a temer. A promessa de Deus é: “Não te deixarei, nem 
te desampararei” (Hb. 13:5); e por que deveríamos temer? A 
nossa parte é crer, confiar e obedecer, e Deus fará o restante.
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65. A GUERRA
A guerra é uma luta cruel encharcada em sangue, iniqui-
dade e desgraça. É a maior atrocidade desumana defendida 
por pessoas que professam ser seguidoras do Príncipe da Paz. 
Alguns que subscrevem a doutrina da não resistência indivi-
dual justificam a guerra entre nações. Mas se é errado para 
um homem assassinar outro, por qual processo de raciocí-
nio pode ser demonstrado que a obra de milhares de homens 
no mesmo assunto é certa? Se as armas da nossa milícia não 
são carnais (2Co. 10:4), como é possível se engajar em um 
combate carnal? Se temos de fazer tudo o que podemos para 
trazer todos os homens ao arrependimento, por que organi-
zar assassinato humano em larga escala, tendo como objetivo 
surpreender o inimigo e enviar grande número deles para a 
eternidade sem salvação e sem dar-lhes uma chance de arrepen-
dimento? A brutalidade da guerra e os crimes não nomeados 
que acompanham e seguem o rastro da guerra são evidências 
adicionais de que a guerra e o cristianismo não têm nada em 
comum. Deus apresse a vinda do dia em que as nações não 
aprenderão mais a guerrear, e quando as espadas serão con-
vertidas em enxadões e as lanças em foices.

66. A PAZ
Assim como a guerra é a encarnação da luta e da brutalidade, 
a paz é a essência do amor e da boa vontade. Como seguidores 
do Príncipe da Paz, devemos imitar seu exemplo. A Bíblia nos 
ensina que deveríamos ter paz com Deus (Rm. 5:1), paz no lar 
(Ef. 6:1–9), paz na igreja (4:3), paz em toda a caminhada na 
vida. É algo bendito ser capaz de olhar na face de Deus com a 
consciência de que a alma está cheia da “paz de Deus, que excede 



42 BREVE DECLARAÇÃO DAS DOUTRINAS BÍBLICAS

todo o entendimento” (Fp. 4:7). Aqueles que buscam a paz com 
Deus e os homens estão na posição de servir como pacifica-
dores entre homens e homens. A doutrina da paz deveria ser 
praticada e ensinada no lar, na sociedade, no negócio, entre os 
indivíduos, entre todas as nações. Deveríamos abraçar a dou-
trina não por razões sentimentais, mas porque é a doutrina 
da Bíblia, e Deus quer que todos os homens obedeçam a ela.

67. AS AÇÕES JUDICIAIS
Cristo disse: “E, ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, lar-
ga-lhe também a capa” (Mt. 5:40). Isso é simplesmente aplicar aos 
negócios a doutrina da não resistência. Irmão indo a juízo contra 
irmão é reprovado e proibido em 1 Coríntios 6:1–8. Com res-
peito à humanidade em geral, temos bom conselho em Romanos 
12:17–21. Aqueles que realmente são não resistentes em espírito 
não são muito atribulados nessas questões. “Sendo os caminhos do 
homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz 
com ele” (Pv. 16:7). As ações judiciais deveriam ser evitadas, porque:

1. São contrárias ao espírito do evangelho.
2. São desnecessárias.
3. Sempre causam sentimentos amargos.
4. Como regra, ambos os lados saem perdendo.

68. OS JURAMENTOS
Embora fosse permitido sob a dispensação do Antigo Testa-
mento, jurar é enfaticamente proibido sob a do Novo (Mt. 
5:33–37; Tg. 5:12). Alguns que são decididamente opostos 
a juramentos profanos pensam que está tudo certo em jurar 
diante dos magistrados. A fraqueza dessa posição se torna evi-
dente quando é lembrado que juramentos profanos nunca 
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foram permitidos (Êx. 20:7), e que era ao juramento judicial 
que Cristo se referia como sendo permitido em tempos ante-
riores, mas que agora era proibido. A linguagem de Cristo, “de 
maneira nenhuma jureis”, reafirmada pelo testemunho de Tiago, 

“nem façais qualquer outro juramento”, deveria ser o suficiente 
para nos convencer de que todos os juramentos são proibidos, 
seja o juramento profano, o juramento judicial, juramentos 
impensados ou qualquer outro juramento.

69. A AFIRMAÇÃO
Há aqueles que dizem não haver praticamente nenhuma dife-
rença entre o juramento e a afirmação.

Esses sábios homens deveriam se apressar em corrigir a 
Bíblia, que positivamente diz: “De maneira nenhuma jureis”, e 
dá a direção adicional: “Isto quero que deveras afirmes” (Tt. 3:8). 
O juramento requer 1) a mão erguida, 2) a declaração: “Eu 
solenemente juro”, e 3) o apelo a Deus. Essas são as caracterís-
ticas reais do juramento. Retire-as, e terá a simples afirmação, 
que está de acordo com as instruções da Bíblia: “Seja, porém, 
o vosso falar: Sim, sim; não, não; porque o que passa disto é pro-
cedente do mal” (Mt. 5:37).

70. AS SOCIEDADES SECRETAS
O testemunho de Cristo foi: “Eu falei abertamente ao mundo” 
(Jo. 18:20). O conselho de Paulo é: “Não comuniqueis com as 
obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que 
eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe” (Ef. 5:11–12). As socie-
dades secretas são erradas porque:

1. Seu caráter secreto é evidência de que há algo errado 
ali (Mt. 5:14–15; Jo. 3:19).
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2. Os iniciantes são cegamente conduzidos a elas, pois 
devem prometer segredo eterno antes de saber o que 
devem esconder (Lv. 5:4–5).

3. Seus juramentos não são bíblicos (Mt. 5:33–38; Tg. 5:12).
4. Elas constituem um jugo desigual entre crente e incré-

dulo (2Co. 6:14).
5. A filiação à sociedade secreta destrói a liberdade de 

consciência e a liberdade de expressão.
6. Muitas delas ensinam falsas ideias de religião.
7. Elas ameaçam a integridade do lar.
8. Elas sugam a vida das igrejas.
9. Elas não são necessárias, visto que a igreja é suficiente.

71. O SEGURO DE VIDA
A Bíblia ensina que todos os homens devem colocar sua con-
fiança no Senhor (Sl. 37:25; 118:8–9; Jr. 49:11; Hb. 13:5). É 
o trabalho das companhias mundanas minar essa confiança 
fazendo as pessoas se sentirem desprotegidas sem uma apó-
lice guardando-lhes a vida. O seguro de vida, assim chamado, 
deveria ser combatido, pois:

1. É contrário ao espírito do evangelho.
2. Faz da vida humana uma mercadoria e é claramente 

um tipo de jogo de azar.
3. Estabelece um prêmio para o suicídio, e frequente-

mente leva ao homicídio.
4. Fingindo ajudar as pessoas, barra exatamente as pes-

soas que mais precisam de ajuda, visto que as doentes 
e as muito pobres para pagar não são aceitas.

5. Menos da metade do dinheiro pago em prêmios volta 
para os detentores da apólice.
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6. É uma despesa constante para o bolso da maioria das pessoas, 
e amontoa grande riqueza nos cofres das ricas corporações.

7. Essa acumulação de riquezas só é possível porque 
muitas pessoas pobres, depois de terem sido conven-
cidas a fazer uma apólice, se deparam com um encargo 
financeiro muito grande para manter e deixam as apó-
lices caducarem.

8. Experiências práticas com o socorro financeiro que os 
seguros podem trazer provam que eles não passam de 
imperfeitos substitutos da caridade evangélica.

72. O JUGO DESIGUAL
A doutrina bíblica da separação do mundo carrega consigo a 
restrição a ser colocado em jugo desigual com mundanos (2Co. 
6:14). Como homens e mulheres livres em Cristo Jesus, deve-
mos evitar o jugo de escravidão de qualquer forma. Isso só é 
possível se evitarmos a união com os mundanos em todas as 
coisas nas quais há o perigo de sermos levados a práticas peca-
minosas. O ensino de 2 Coríntios 6:14 pode ser violado por 
pessoas cristãs se unindo em jugo desigual com incrédulos 1) 
no casamento, 2) nas parcerias de negócios, 3) na política, 4) 
nas modas mundanas, 5) nas sociedades secretas.

73. O DIA DE DESCANSO
Deus ordenou que um dia dentre sete deveria ser separado 
como um dia de descanso dos afazeres seculares e mantido 
santo ao Senhor (Gn. 2:3; Êx. 20:8–11; Mt. 12:8). Se este 
deveria ser o sábado ou o domingo é uma questão de impor-
tância secundária se comparada com a questão de como o dia 
deveria ser guardado. Mas, mesmo na questão de qual é o dia, 



46 BREVE DECLARAÇÃO DAS DOUTRINAS BÍBLICAS

temos evidência de que o domingo é o dia apropriado na era 
cristã. Cristo deu o exemplo ressuscitando no primeiro dia da 
semana (Mt. 28:1), e daí por diante os discípulos guardaram 
esse como um dia santo. Cristo o santificou com sua pre-
sença (Jo. 20:19–29; At. 20:7), e a história dá provas de que 
o domingo desde então foi guardado como o descanso cristão.

Agora, vejamos a maneira como o dia deve ser guardado. 
A Bíblia diz “para o santificar”. Isso significa que ele deve ser 
guardado livre de tolices e de todas as formas de profanação 
do dia de descanso. Os negócios seculares deveriam fechar no 
sábado e só serem reabertos na segunda. Deve ser nosso dia 
mais ocupado, devotado à glória do Senhor de nosso descanso.

74. O AMOR
“O maior destes é o amor” (1Co. 13:13). “E, sobre tudo isto, reves-
ti-vos de amor” (Cl. 3:14). Deus é o mais elevado tipo de amor 
(1Jo. 4:8). Ele nos manifestou de modo prático seu amor nos 
dando seu Filho. O amor que ele implanta nos corações do seu 
povo é de um alcance maior do que o do mundo, pois inclui 
amor tanto pelos amigos quanto pelos inimigos (Mt. 5:46–
48). Somos ensinados a amar Deus (22:37), Cristo (1Jo. 5:1), 
os irmãos (3:14), o cônjuge (Ef. 5:33), pais (6:1–3), filhos (v. 
4), o próximo (Lc. 10:25–37), amigos (Mt. 5:43), inimigos (v. 
44), mas não o mundo (1Jo. 2:15–16). O amor de Deus der-
ramado no coração é o mais grandioso dos atributos cristãos. 
Traz luz celestial ao lar, une os filhos de Deus em um corpo 
perfeito em Cristo, e imprime a imagem de nosso Criador na 
alma. O amor une seu possuidor ao Doador de todo o bem 
em tenra obediência, lança fora a ira e o medo, cultiva o espí-
rito de sacrifício e conduz a uma vida espiritual mais elevada. 
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O amor impuro degrada seu possuidor da mesma forma que 
o amor puro o exalta. Busque e considere seu modelo ao ler 
1 Coríntios 13.

75. A ALEGRIA
Enquanto o mundo se deleita em tolice, é o privilégio do povo 
de Deus se deleitar em algo melhor (Sl. 1; Ec. 11:9). Não há 
dúvida quanto a quais são os desejos de Deus em relação à feli-
cidade de seu povo. Tudo o que está na terra que é puro, santo 
e bom, e tudo o que está reservado para nós no mundo de 
glória, foi chamado à existência para nossa felicidade e nosso 
bem-estar. O amor do Salvador, o serviço e a comunhão cris-
tãos, a vitória sobre a tentação, a posse de uma consciência 
limpa, as esperanças da glória imortal e muitas outras coisas 
adicionam-se ao cálice cristão de alegria. “Ao qual, não havendo 
visto, amais; no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos ale-
grais com gozo indescritível e glorioso” (1Pe. 1:8). Enquanto os 
que se regozijam na iniquidade são gradualmente enredados 
nas cadeias da impiedade, aqueles que têm prazer na justiça 
estão continuamente elevando-se em nobreza de alma, aguar-
dando com expectativa o bendito tempo quando, com todos 
os remidos, habitarão na plenitude de glória em um mundo 
de alegria sem fim.

76. AS OFENSAS
Ao lidar com seres humanos, entramos em contato com suas 
imperfeições. Enquanto essas imperfeições durarem, não deve-
mos nos surpreender ao encontrar ofensas (Mt. 18:7). Como 
lidar com as ofensas e os ofensores nem sempre é um pro-
blema fácil. É um motivo de satisfação saber que a Bíblia não 
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é silenciosa nesta questão. Em primeiro lugar, devemos culti-
var aquelas qualidades interiores que levam à paz (Mt. 5:9; 7:3; 
Rm. 14:19). “Olhando por ti mesmo, para que não sejas também 
tentado” (Gl. 6:1) é um conselho que nunca deveríamos igno-
rar. Em segundo lugar, nossas energias devem ser direcionadas 
para a restauração do ofensor (Mt. 18:15; Tg. 5:19–20). Por 
último, mas não menos importante, devemos lembrar que é 
nosso dever ir ao ofensor, e nunca exigir que ele venha a nós. 
Não importa se eu tenho algo contra meu irmão (Mt. 18:15), 
ou se ele tem algo contra mim (5:23–24); a menos que me 
reconheça como o homem espiritualmente doente, é meu claro 
dever ir até ele. Como obreiros pelo avanço da causa de Cristo, 
não estamos liberados diante de Deus e da igreja enquanto 
não tivermos feito tudo o que está em nosso poder fazer para a 
restauração e reconciliação dos ofensores. “Bem-aventurados os 
pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus” (Mt. 5:9).

72. A ORAÇÃO
“(…) o dever de orar sempre, e nunca desfalecer” (Lc. 18:1). “Quero, 
pois, que os homens orem em todo o lugar” (1Tm. 2:8). “Orai 
sem cessar” (1Ts. 5:17). Esses são os conselhos que Deus dá em 
relação à oração. Negligencie isso, e negligenciará um dever 
cristão essencial. A vida espiritual na alma não pode existir sem 
oração. Devemos orar em secreto (Mt. 6:6), em público (At. 
4:31), em todo lugar (1Tm. 2:8), todo o tempo (Lc. 18:1). A 
primeira coisa pela manhã, a última coisa à noite, e com fre-
quência, em certos intervalos de tempo, o coração deve ir a 
Deus em oração. “A oração do justo pode muito em seus efeitos” 
(Tg. 5:16). Que haja um altar em cada coração, em cada lar, 
em cada igreja.
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78. AS ALIANÇAS DE DEUS COM O HOMEM
É dito que há mais de três mil promessas de Deus na Bíblia. 
Nenhuma delas foi quebrada (Sl. 111:5) e nunca será. Deus 
é sempre fiel (1Co. 10:13) e não pode mentir (Hb. 6:18). Em 
todas as alianças registradas no Antigo Testamento, ele per-
maneceu fiel às suas promessas; mas, por ser infiel, o homem 
perdeu as bênçãos oferecidas. A aliança de Deus com Abraão 
permaneceu em vigor, embora os filhos da aliança não tenham 
se beneficiado por conta da incredulidade (Hb. 4:2). Somos 
os filhos de uma nova e melhor aliança (8:6; 12:24), selada 
com o sangue do Cordeiro (13:20). Nessa aliança, Deus pro-
mete estabelecer uma herança eterna para nós, sob a condição 
de nossa aceitação e fidelidade (Ap. 2:10; 21:7). Como Deus 
foi fiel nas alianças anteriores, assim será nesta. Nós seremos?

79. O PECADO
De forma geral, admite-se que o pecado é algo terrível; no 
entanto, ainda assim ele não é identificado como deveria ser. 
Algumas das coisas que a Bíblia define como pecado não pare-
cem muito más para as pessoas em geral. Aqui estão algumas 
poucas definições: “O pensamento do tolo é pecado” (Pv. 24:9); 

“tudo o que não é de fé é pecado” (Rm. 14:23); “o pecado é a trans-
gressão da lei” (1Jo. 3:4); “toda a iniquidade é pecado” (5:17); 

“aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado” (Tg. 
4:17). Aqui está uma exposição do pecado à luz da sabedoria 
divina. Dos resultados do pecado, a Bíblia fala dos seguintes: 1) 
depravação (Pv. 14:34; 15:9; Rm. 2:5; Tg. 5:3); 2) morte (Rm. 
5:12; 6:23); 3) banimento da presença de Deus (Mt. 7:23; Lc. 
13:27–28); 4) tormento eterno (Sl. 9:17; Mt. 25:41–46; Ap. 
21:8). Uma vívida descrição da história do pecado é registrada 
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em Tiago 1:13–16. O efeito do pecado sobre o mundo pode 
ser visto comparando-se o mundo atual com o mundo em sua 
pureza edênica, descrito em Gênesis. O pecado é um assunto 
tão tenebroso que todas as pessoas deveriam considerá-lo com 
horror, e orar a Deus para serem libertadas dele.

80. A JUSTIÇA
Para ter uma exposição da verdadeira justiça, leia o Sermão 
do Monte (Mt. 5–7). Nem a justiça própria (Rm. 10:3) nem 
a justiça da lei são suficientes para admitir alguém no reino 
de Deus (Mt. 5:20). Quando cremos em Jesus Cristo, somos 
justificados por Deus (Rm. 3:21–28) e recebemos a promessa 
da herança eterna. A partir do momento em que começa a 
reinar na alma, a justiça de Deus começa a se manifestar exte-
riormente, gerando frutos que excedem em muito a qualquer 
feito do qual a justiça própria possa se gloriar. Armados com 
essa justiça, os filhos de Deus percorrem o caminho em direção 
ao céu. Deleitando-se com o maná que vem do alto, crescem 
na graça e no conhecimento da verdade, sua vida se aperfei-
çoa mais e mais na plenitude da justiça de Deus que brilha na 
alma, ascendem mais e mais alto na escala da vida espiritual, 
até que finalmente, quando o casebre de barro [do corpo] é 
devolvido à terra, de onde veio, a alma segue para desfrutar a 
perfeição e a glória encontradas no mundo celestial. “Buscai 
primeiro o reino de Deus, e a sua justiça” (Mt. 6:33).

81. A TENTAÇÃO
O tentador fez sua primeira aparição no Éden (Gn. 3:1–7) 
e desde então tem estado no mundo, enganando o coração 
dos homens e desviando-os (2Co. 11:14; 1Pe. 5:8; Ap. 20:7–
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8). Porém os fiéis têm a promessa de que Deus não permitirá 
que sejam tentados além de suas habilidades de resistir (1Co. 
10:13). A tentação é uma combinação da sedução vinda de fora 
com uma resposta de algo dentro de nós (Tg. 1:13–14). Isto é, 
há algo interior a que o tentador apela para cumprir seu pro-
pósito, como, por exemplo, apelou para a fome de Cristo (Mt. 
4:3). Não é pecado ser tentado (Tg. 1:2–4), mas é pecado se 
render (vv. 14–15). Nenhum homem nesta vida se eleva acima 
da possibilidade de ser tentado (Mt. 4:1–11; Mc. 14:38; 1Co. 
10:12), mas, pela graça e pelo poder de Deus, é possível vencer 
a tentação (Fp. 4:13). A maneira mais certa de evitar a tenta-
ção é manter-nos fora de seu caminho.

82. A APOSTASIA
A apostasia consiste em cair e abandonar a fé. Depois que 
Cristo pregou seu sermão sobre o pão da vida, muitos dos 
seus discípulos o abandonaram (Jo. 6:66). Na parábola do 
semeador, Cristo nomeia dois tipos de desertores (Mt. 13). 
O rei Saul, Demas e outros são mencionados entre aqueles 
que estiveram uma vez em serviço, mas depois o abandona-
ram. Paulo diz que, depois que um homem alcança um estado 
muito elevado na experiência cristã e se aparta, não pode ser 
renovado para arrependimento (Hb. 6:4–6). O apóstolo era 
cuidadoso para que não fosse também um reprovado (1Co. 
9:27). Ele também profetiza uma apostasia geral nos últimos 
dias (1Tm. 4:1). Esses fatos deveriam nos manter alertas e em 
contato íntimo com o Criador. Com os olhos fitos naquele 
que disse: “Não te deixarei, nem te desampararei” (Hb. 13:5), e 
agarrando-nos às suas benditas promessas, nunca falharemos 
(1Co. 10:13; 2Pe. 2:9).
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83. O PECADO IMPERDOÁVEL
Não há unanimidade entre os estudiosos da Bíblia sobre o que 
é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É evidente, no entanto, 
que os fariseus estavam pelo menos correndo o risco de come-
ter esse pecado quando acusaram Cristo de expulsar demônios 
pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Foi sobre 
essa acusação que Jesus ressoou seu alerta (Mt. 12:31–32; Lc. 
12:10). Podemos seguramente dizer, por isso, que qualquer 
um que tem uma evidência inequívoca da presença do Espí-
rito Santo e atribui isso ao poder das trevas comete o pecado 
de blasfêmia contra o Espírito Santo. Sem dúvida, foi a esse 
pecado que João se referiu em 1 João 5:16. A partir do ensino 
de Paulo em 2 Tessalonicenses 2:11 e Hebreus 6:4–6, parece 
que qualquer um que não tem mais a oportunidade de ser 
perdoado ficou tão insensível que não pode ser trazido ao arre-
pendimento. Consequentemente, ninguém que esteja muito 
preocupado, com receio de cair numa situação onde não haja 
mais esperança para si, cometeu o pecado imperdoável. Mas, 
visto que existe pecado imperdoável, que toda alma descui-
dada seja cautelosa e sábia, e tenha a certeza de buscar e se 
manter no lado correto.

84. A PREDESTINAÇÃO
A predestinação é uma preordenação de Deus, baseada em 
sua presciência. Deus sabia desde a fundação do mundo se 
o nosso curso na vida seria para o bem ou para mal; por essa 
razão é preordenado que seremos finalmente salvos ou per-
didos. Isso de nenhuma forma interfere com a liberdade da 
escolha, pois Deus sabia de antemão se nossa escolha seria o 
pecado e a morte, ou a salvação e a vida. Nisso concorda a 
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instrução de Paulo em Romanos 8:29–30. A doutrina de que 
alguns homens nascem para serem salvos, enquanto outros 
nascem para a perdição, e que está além do poder de ambos 
mudar o curso na vida se quisessem, não só é sem fundamento 
nas Escrituras, mas também é diretamente contrária à Palavra, 
que diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas deseja que 
todos sejam salvos (At. 10:34; 2Pe. 3:9). A Bíblia não fala de 
predestinação exceto a que é baseada na presciência.

85. O HOMEM COMO UM LIVRE AGENTE
Como já notado, Deus deu ao homem liberdade de escolha (Js. 
24:15). Podemos adorar Deus ou algum ídolo, orar ou amaldi-
çoar, viver de forma santa ou em pecado — qualquer coisa que 
escolhermos fazer. Nunca praticamos um único ato voluntário 
sem que pudéssemos ter feito exatamente o oposto, se tivésse-
mos escolhido fazê-lo. Essa liberdade de escolha é o que fixa 
sobre nós a responsabilidade por nossas escolhas (Ap. 22:17). 
Se não tivéssemos essa liberdade de escolha, outra pessoa seria 
responsável pelo que fazemos. Como de fato é, toda a respon-
sabilidade repousa sobre nós; e somos confrontados com a 
questão: escolheremos Deus e o céu, ou Satanás e o inferno?

Novamente, não há poder na terra e no inferno que possa 
nos manter fora do céu (Rm. 8:38–39), além de nós mesmos. 
Os outros mortais como nós podem ser responsáveis por nos 
influenciar para deixar o caminho certo, mas não é preciso que 
nos submetamos a essas influências. O diabo tentou a Eva não 
mais impetuosamente do que tentou a Cristo. A única dife-
rença foi esta: Eva se submeteu ao diabo, Cristo não. Porque 
se submeteu, Deus a manteve responsável pela transgressão. 
Estamos na mesma posição. Se no final perdermos o céu, sobre 
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nós e não sobre outros repousará a culpa. Agradeçamos a Deus 
pela liberdade que temos e usemo-la para sua glória e nossa 
eterna salvação.

86. O ANTICRISTO
Esse termo é usado por João em 1 João 2:18, 22 e 2 João 7. 
Na prática, é o diabo manifestado na pessoa de falsos cristos. A 
referência de João a “muitos anticristos” carrega essa ideia. Leia 
2 Tessalonicenses 2:8. A presença de numerosos falsos profetas 
é uma das evidências que estamos agora nos “tempos trabalhosos” 
(2Tm. 3:1). Aqueles que negam a divindade de Cristo também 
são chamados de anticristos (1Jo. 2:22). O sentimento no 
mundo hoje contra a verdadeira religião é por conta dos falsos 
profetas, dos defensores da alta crítica1 e dos infiéis declarados. 
Retire todos os hipócritas da igreja, varra todo o trabalho de 
todos os falsos profetas como Maomé, Smith, Dowie, Eddy,2 
etc., e converta todos os céticos e ateístas que estão atuando 
agora no mundo, e o diabo terá de fazer um novo começo em 
seu trabalho infernal de enganar as nações. Evite a influência 
dos anticristos modernos. O nome deles é legião.

87. A REVELAÇÃO
Há três formas pelas quais Deus se revela ao homem: 1) por 
meio da natureza (Sl. 19:1), 2) por meio da Bíblia (2Tm. 3:16) 
e 3) por meio do Espírito (Rm. 8:16). Devemos ser cuidado-

1. Também chamada de “crítica histórico-literária da Bíblia”, a alta crítica ana-
lisa a Bíblia com base em outras fontes tais como a história e arqueologia, à 
parte de fé.

2. Maomé fundou o Islã (610 d.C.); Joseph Smith, o Mormonismo (1830); e 
Mary Baker Eddy, a Ciência Cristã (1879). John Alexander Dowie (1847–
1907) foi um pregador que alegava ter poderes divinos de cura e influenciou 
o movimento pentecostal.
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sos para não dar atenção a “revelações” que não são de Deus. A 
Bíblia contém totalmente a vontade de Deus para o homem. 
Qualquer “revelação” que não corresponda a ela não é de Deus 
(Gl. 1:8–9). A Palavra de Deus deve então determinar quanto 
crédito podemos dar às coisas tidas como reveladas pelo Espírito. 
Visto que há muitos espíritos, somos sabiamente admoestados a 
provar “se os espíritos são de Deus” (1Jo. 4:1–3). Uma das marcas 
do falso profeta comum é que ele recebe “revelações” notáveis. 
Tais revelações são todas espúrias, e clamam pela condenação dos 
altos céus (Ap. 22:18–19). Deus nunca contradiz sua Palavra. 
Por isso, todas as teorias baseadas em descobertas na natureza 
e todas as impressões recebidas de fontes fora da Bíblia devem 
corresponder com o ensino do evangelho para estarem corretas.

88. OS MILAGRES
Um milagre é um evento que demonstra poderes sobre-huma-
nos e sobrenaturais. Os magos podem operar encantamentos 
(Êx. 7:11–12), e alguns dos filhos do diabo podem imitá-lo 
em todas as formas de prodígios de mentira (2Ts. 2:8–9), mas 
somente o poder de Deus pode operar milagres reais. Nenhum 
poder além do de Deus já trouxe visão aos olhos daqueles que 
realmente eram cegos, nem purificou as manchas dos leprosos, 
nem ressuscitou os mortos. Deus em diversos momentos inves-
tiu seu povo com o poder de realizar milagres, mas ninguém 
deveria tomar a ideia de que a falta de poder para operar milagres 
indica uma falta de favor da parte de Deus. Não há promessa na 
Bíblia que Deus dotaria todo o seu povo em todas as eras com o 
poder de realizar milagres. Paulo, por meio de quem numerosos 
milagres foram realizados, não foi capaz de realizá-los todas as 
vezes (2Tm. 4:20). Mas Deus nunca retirou seu poder, e hoje há 
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evidências de que, em resposta à oração, ele manifesta seu poder 
de maneiras miraculosas. Talvez o maior milagre que Deus faz 
atualmente, ou tem feito em todos os tempos, é tomar um mise-
rável pecador, purificá-lo de sua iniquidade, colocar nova vida 
em sua alma e fazê-lo um herdeiro da glória.

89. O SACERDÓCIO ETERNO DE CRISTO
O sacerdócio levítico data do tempo em que Arão e seus filhos 
foram separados para ministrar às necessidades espirituais da 
congregação de Israel. Depois disso, o sacerdócio foi dividido 
em 24 turnos (1Cr. 24). João Batista, por estar nessa linha-
gem (Lc. 1), foi, em tempo oportuno, ordenado para o ofício 
sacerdotal, e tornou-se o elo entre a antiga e a nova ordem 
de sacerdócio e o precursor de Cristo, que é o grande Sumo 
Sacerdote da Nova Aliança (Hb. 7; 8:1). Por ter ocorrido uma 
mudança na ordem do sacerdócio (7:12; 8:1–6), não olhamos 
mais para o sumo sacerdote da Antiga Aliança, mas para Cristo, 
que é um eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Mel-
quisedeque (6:20). Esse sacerdócio não está confinado a uma 
única tribo ou família, mas todos que quiserem podem entrar 
até o interior do véu, e todos os filhos de Deus são agora parte 
do sacerdócio (1Pe. 2:5, 9; Ap. 1:6; 5:10; 20:6).

90. A MORTE
A morte natural é a separação entre a alma e o corpo. A Bíblia 
frequentemente se refere a ela como um “adormecer” (Sl. 13:3). 
O aguilhão da morte foi retirado em Cristo (1Co. 15:55–
57), e o filho de Deus pode agora encarar a morte com uma 
doce tranquilidade na alma, sabendo que “preciosa é à vista do 
Senhor a morte dos seus santos” (Sl. 116:15).
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A morte espiritual é separação entre a alma e Deus. Pode 
ser uma alienação de Deus enquanto o corpo e a alma ainda 
estão unidos (Ef. 2:12) — nesse caso ainda há uma oportuni-
dade para a nova vida (5:14) — ou pode ser “a segunda morte” 
(Ap. 21:8), que sela para sempre a condenação da alma.

A morte entrou no mundo pelo pecado (Rm. 5:12). As 
trevas que rodeiam a morte natural são um débil lembrete das 
trevas terríveis que rodeiam para sempre as almas que descem 
à segunda morte.

91. A VIDA
O Autor da vida é Deus. Ele soprou no homem o fôlego da 
vida, e o homem foi feito alma vivente (Gn. 2:7). Vida sig-
nifica ou a animação do corpo (Lv. 17:11), ou a subsistência 
(Dt. 24:15) ou o estado do justo após a morte natural (Mt. 
7:14). A menos que Cristo seja nossa vida, não temos vida 
eterna em nós (1Jo. 5:12). Não podemos obter essa nova vida 
sem a regeneração (Jo. 3:3, 5), e a regeneração é impossível 
exceto pela morte do ego (Mc. 8:35; Gl. 5:24). A vida eterna 
é prometida a todos os que creem (Jo. 3:16; 5:24). É oferecida 
em termos tão simples que ninguém precisa ficar sem ela; no 
entanto, porque significa a morte do homem carnal, o sacri-
fício temporal parece tão grande que a maioria das pessoas 
rejeita a oferta generosa de Deus. Todos os homens deveriam 
olhar para a vida presente como uma oportunidade de se pre-
parar para a vida por vir.

92. O ESTADO INTERMEDIÁRIO
Onde fica a alma do homem entre a morte e a ressurreição? Se 
tivesse a intenção de que soubéssemos tudo sobre isso, Deus 
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teria nos dado revelações mais definidas sobre o assunto. Con-
siderando o que nos foi dado, cremos que ele quer que nos 
preocupemos mais com as matérias mais importantes perten-
centes a esta vida e com a vida do mundo por vir. Recebemos 
da parábola do homem rico e Lázaro (Lc. 16:19–31), da res-
posta de nosso Salvador à oração do ladrão na cruz (23:43), 
e de várias outras passagens, esclarecimentos a respeito dessa 
questão. (Leia Ec. 12:7; 2Co. 5:8–9; Fp. 1:23.) Dos versícu-
los citados, aprendemos que a alma do homem, depois da 
separação entre alma e corpo, está conscientemente ou em 
felicidade ou em miséria; que os salvos estão na presença de 
Deus e os não salvos, na presença de atormentadores, e que 
no julgamento final haverá um acerto de contas (Mt. 25:31–
46). Demais particularidades não são necessárias, ou Deus as 
teria revelado.

Mais duas questões são resolvidas pela parábola do homem 
rico e Lázaro: 1) a doutrina do “sono da alma” não é bíblica, 
pois nosso Salvador fala de modo enfático sobre o gozo de 
Lázaro e o tormento do homem rico; 2) era impossível para o 
homem rico ter alívio, independentemente do quanto e quão 
ardentemente tenha orado por isso. A doutrina do purgató-
rio e de uma chance para arrependimento e salvação depois 
da morte é tanto perniciosa quanto contrária às Escrituras.

93. A SEGUNDA VINDA DE CRISTO
Enquanto os discípulos assistiam a seu Salvador ser levado ao 
céu, permaneceram ao lado deles dois homens em vestes bran-
cas que lhes asseguraram de que Cristo voltaria novamente (At. 
1:9–11). Embora Cristo tenha se manifestado na primeira vez 
como o modesto Bebê de Belém e o humilde Nazareno, na pró-
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xima vez aparecerá em poder e grande glória (Mt. 25:31–46) 
e, como o Poderoso Rei, julgará a terra. Em 1 Tessalonicen-
ses 4:16–17, Paulo fala desse tempo. “E assim estaremos sempre 
com o Senhor” são as palavras com as quais podemos confor-
tar uns aos outros.

Os adventistas estabeleceram muitas datas em que as pes-
soas podiam esperar a volta de Cristo à terra, mas todas em vão. 
O próprio Cristo diz que não pertence ao homem “saber os 
tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder” 
(At. 1:7). Pedro diz que o Senhor tarda a sua vinda porque 
é longânimo, “não querendo que alguns se percam” (2Pe. 3:9). 
Mas, na plenitude do tempo (e só o Senhor sabe quando), ele 
voltará à terra a fim de receber para si os eleitos de todas as 
eras. Qual será, então, a ordem das bênçãos de Deus não é 
de tão vital importância para nós quanto a questão: seremos 
contados entre os fiéis?

94. A RESSURREIÇÃO
A vinda de Cristo para o Julgamento é claramente descrita em 
Mateus 25:31–46. Em outro momento, ele fala do mesmo 
evento desta forma: “Não vos maravilheis disto; porque vem a 
hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E 
os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que 
fizeram o mal para a ressurreição da condenação” (Jo. 5:28–29). 
Será evidente, então, que a ressurreição tem um significado 
diferente para diferentes pessoas. Enquanto aqueles que estão 
seguros em Jesus irão saudá-la como um momento de alegria 
e de glória indescritíveis (1Ts. 4:16–17), os pecadores estarão 
buscando a destruição do corpo para escapar da ira vindoura 
(Ap. 6:15–16).



60 BREVE DECLARAÇÃO DAS DOUTRINAS BÍBLICAS

Como um tipo da ressurreição das sepulturas, a ressurreição 
após a morte para o pecado (Rm. 6:4; Ef. 5:14) é um estudo 
interessante. Para aqueles que ressuscitaram para a novidade 
de vida, se continuarem fiéis até o fim, a ressurreição lhes será 

“a ressurreição da vida”.

95. O JULGAMENTO
Ao considerar esse grande evento, vários fatos nos são 
apresentados.

1. Todos vamos comparecer (Mt. 25:31–32; 2Co. 5:10; 
Hb. 9:27). Deve-se enfatizar “todos” e “vamos”. Nem 
dinheiro, nem fama, nem falsidade isentarão alguém; 
mas toda alma de todos os lugares e de todas as eras 
deverá comparecer diante do grande Juiz “dos vivos e 
dos mortos” no tribunal de Cristo.

2. Muitos serão enganados (Mt. 7:21–23). Note aquilo 
que eles vindicam. É tudo ego. Nenhuma fé em Cristo. 
A Bíblia nos dá uma promessa positiva (Jo. 5:24) para 
que ninguém seja enganado.

3. Seremos julgados pela Palavra (Jo. 12:48). Por isso, 
por meio de um estudo da Palavra podemos conhe-
cer nosso destino.

4. O caminho que escolhemos na vida determinará 
nosso destino (Mt. 7:13–14; 2Co. 5:10; Ap. 22:12). 
Uma vida fiel significa um final glorioso.

5. Será um tempo bendito para os justos (Mt. 25:33–34).
6. Será um tempo maldito para os injustos (Mt. 

25:41, 46).
7. O que o Julgamento significará para nós depende 

de nosso nome ser encontrado registrado no céu 
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(Lc. 10:20; Ap. 20:15). E isso depende de escolher-
mos Cristo como nosso Salvador e nos alistarmos em 
seu serviço.

96. O INFERNO: DESCRIÇÃO
O inferno é a região do “fogo eterno, preparado para o diabo e 
seus anjos” (Mt. 25:41). A linguagem humana pode dar uma 
tênue ideia da dor, da miséria, da infelicidade, da condenação, 
da tristeza e da angústia de alma encontradas nesse lugar terrí-
vel. Qualquer coisa que o coração humano tenha sentido por 
conta de remorso de consciência, mágoa, tristeza, sofrimento, 
miséria, depravação e desespero, foi apenas uma pequena amos-
tra da miséria amedrontadora e eterna a ser experimentada por 
aqueles que devem ouvir a horrorosa expressão: “Apartai-vos!” 
A punição lá é tanto terrível (Mt. 8:12; 13:42; Ap. 14:10–11) 
quanto eterna (Mt. 25:41; Ap. 20:10). Deveríamos fazer tudo 
o que podemos para que os olhos dos cegos sejam abertos, a 
fim de que vejam a certeza e o horror da condenação diante 
deles, a não ser que se arrependam.

97. O INFERNO: QUEM IRÁ PARA LÁ
Essa questão naturalmente decorre do tópico recém-conside-
rado. Voltemo-nos à Bíblia para termos a resposta:

1. O diabo e o falso profeta (Ap. 20:10).
2. Os ímpios (Sl. 9:17; Mt. 25:41; Ap. 21:8).
3. Todos cujo nome não está no livro da vida (Ap. 20:15).

O último inclui todos os que chegaram aos anos de respon-
sabilidade e não aceitaram Cristo como seu Salvador. Podemos 
fazer um serviço efetivo ao trazer os não salvos a estar face a 
face com essas e muitas outras passagens bíblicas que tratam 
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do mesmo assunto, e fazendo-os olhar bem para si mesmos 
como descritos no espelho do evangelho.

98. O CÉU: DESCRIÇÃO
Esse é o lugar que Deus preparou para seu povo (Mt. 25:31–
34). É o nome mais doce, mais brilhante, que aos lábios 
humanos já foi permitido pronunciar. Depois de o homem 
dizer tudo o que é possível a um homem finito dizer, ainda 
permanece uma expansão imensurável de beleza, alegria e 
glória indescritíveis. Depois de falarmos de moradas celes-
tiais (Jo. 14:2), de coroas brilhantes (2Tm. 4:8), da cidade de 
ouro (Ap. 21:18) e de “todas as coisas” prometidas ao triun-
fante soldado da cruz (Ap. 21:7), ainda encaramos o fato 
de que a grandeza e a glória da nação celestial está além do 
poder humano de descrição (1Co. 2:9–10; 2Co. 12:4). Adi-
cionada a isso está a bendita promessa de que essas coisas 
serão desfrutadas eternamente (Sl. 16:11; Ap. 22:5). É um 
dos privilégios inestimáveis do homem mortal olhar para além 
deste vale de lágrimas e, com os olhos da fé, contemplar a 
terra de puro deleite, onde a bendita história da redenção será 
entoada eternamente.

99. O CÉU: QUEM PODE ENTRAR
“Quem quiser” é a resposta enviada do céu para essa pergunta 
(Jo. 3:16; Ap. 22:17). Os grupos a seguir estão entre os favo-
recidos mencionados na Bíblia:

1. Crianças pequenas (Mt. 19:14).
2. Os pobres em espírito (Mt. 5:3).
3. Aqueles perseguidos por causa da justiça (Mt. 5:10–11).
4. Os filhos adotivos de Deus (Rm. 8:14–17).
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5. A “igreja dos primogênitos” (Hb. 12:23).
6. Os eleitos (1Pe. 1:1-4).

Examinemos a lista, e também a nós mesmos, e vejamos 
se nossa fé e história de vida nos colocam entre esses. Nosso 
maior privilégio e maior dever é usar as oportunidades na terra 
de tal forma que, no porvir, desfrutemos das glórias do céu.

100. A GRANDE COMISSÃO
O desejo supremo de nosso Salvador está sumarizado para 
nós em sua mensagem de partida conhecida como “A Grande 
Comissão” (Mt. 28:18–20; At. 1:8). Após ter deixado as ale-
grias do céu, ter suportado as perseguições na terra, ter dado a 
vida como resgate por nossos pecados, ter ressuscitado triun-
fantemente, ter prometido o Santo Consolador e estar prestes 
a ser elevado à destra do Pai como nosso Intercessor, sua von-
tade ao despedir-se foi que a alegre mensagem da salvação 
ressoasse nos ouvidos de todos os homens, para que todos 
tenham uma oportunidade de aceitar a libertação do pecado 
e a alegria no serviço cristão. Em outras palavras, seu expresso 
mandamento é que os que o seguem vão por todo o mundo 
e preguem arrependimento e remissão de pecados para toda 
criatura (Mc. 16:15; Lc. 24:47). Repousa sobre a igreja o dever 
solene de pregar o evangelho a todas as nações. Esse trabalho 
não estará completo quando todas as nações estiverem bem 
supridas de Bíblia e ouvirem que Cristo morreu por nossos 
pecados. Essa ordem só é obedecida se, por exemplo e por 
preceito, ensinarmos “todas as coisas” que Cristo nos orde-
nou. Que a igreja continue a propagar o glorioso evangelho 
até que todo o mundo tenha sido convidado e conclamado a 
aceitar uma salvação total e gratuita.
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CONCLUSÃO: PAZ, 
NÃO-RESISTÊNCIA, IGREJA E ESTADO

A instrução de Deus para a igreja é: “Não vos vingueis a vós 
mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: 
Minha é a vingança; eu recompensarei, diz o Senhor” (Rm. 
12:19); “não resistais ao mau” (Mt. 5:39). Quanto ao Estado, 
Deus diz à igreja: “Não traz em vão a espada; porque é minis-
tro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal” (Rm. 
13:4). Assim, por desígnio de Deus, a igreja e o Estado são 
inteiramente separados em suas funções. Não podemos servir a 
ambos, nem a igreja deveria tentar instruir o Estado em como 
conduzir seus afazeres. A igreja deve pregar o Evangelho e fazer 
discípulos de todas as nações. O Estado não tem parte nisso. 
O Estado deve governar a sociedade não regenerada e punir 
o malfeitor. A igreja não tem parte nisso. Negar o direito do 
Estado de usar a espada para punir os malfeitores da forma 
que julgar necessário e sábio para manter a lei e a ordem é dei-
xá-lo impotente para cumprir o propósito que Deus lhe deu. 
Quando a igreja toma a espada, já está, da mesma forma, der-
rotada quanto a seu propósito dado por Deus na redenção e 
na salvação por meio do evangelho.

Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual nin-
guém verá o Senhor (Hb. 12:14).
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