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1. ABSTRACT.1 

In this paper seek to demonstrate the difference between 

testimonies, between personal statements of a plaintiff of a work, 

between life example of following Jesus. Seek to unravel this 

because it is a very serious mistake to mix these issues, as this 

leads to idolatry, and consequently the removal of God.2 

2. INTRODUÇÃO. 

Iniciamos a introdução deste trabalho fazendo as seguintes 

perguntas, e que ninguém se escandalize com perguntas. A bíblia é 

repleta de perguntas e respostas,3 pois bem:  

 UMA TESTEMUNHA NOS MOLDES QUE TEMOS VISTO POR AI FALA DE QUE? 
ANUNCIA O QUE? ELA FALA/TESTEMUNHA/ANUNCIA AS OBRAS FEITAS 
POR ELAS MESMAS, e POR ELAS RECEBIDAS DO SENHOR?  
 

Resposta: Sim, a maioria das pessoas que se acham testemunhas 

de Jesus está pregando/anunciando/testificando sobre obras 

humanas realizadas/recebidas por elas mesmas.  

Todavia, o Senhor nos chamou para sermos testemunhas 

DELE, DAS OBRAS DELE. Devemos falar da obra de salvação, dos 

grandes feitos de Jesus, registrados na bíblia, de 

arrependimento e de salvação de vidas. Como diz a bíblia, em 

LUCAS 24:48, “destas coisas somos testemunhas” 
INDIRETAS… Somos testemunhas do projeto de Deus para salvação 

                                                           
1 I used google translator to do this summary. I advise you to use google translator to 
translate the original study in Portuguese to another language you understand best, if 
necessary. 
 

Em português: Eu usei o tradutor da Google para fazer este resumo. Aconselho ti que use o tradutor da Google para traduzir o 

estudo original em português para outra língua que você entenda melhor, se for necessário.  

 
2 Resumo em português:  

 Neste trabalho buscaremos demonstrar a diferença entre testemunho, entre declarações pessoais 

de uma parte autora de uma obra, entre exemplo de vida seguindo a Jesus. Buscaremos desvendar 

isso porque é um erro muito grave misturar esses assuntos, pois isso leva a idolatria, e 

consequentemente ao afastamento de Deus. 

 
3 Há um benefício didático gigantesco ao estudarmos qualquer assunto formulando 
perguntas e trazendo respostas. Jesus o mestre dos mestres usou bem de perguntas e 
resposta para estimular o aprendizado de seus discípulos e também o nosso. 
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do homem, somos testemunhas de Jesus. Isso é: devemos falar 

SOBRE JESUS E SEUS FEITOS NA VIDA DOS OUTROS. 

FUNDAMENTO BÍBLICO: 

 ISAÍAS 43:10 Vós sois as minhas testemunhas, diz o SENHOR, e meu servo, a 

quem escolhi; para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, 

...; 

 
O Senhor falou isto a seu povo os quais estavam DEBAIXO DA LEI de Moisés. 

Essa lei já passou.  

 
Atualmente a função de testemunha é mais voltada para a pregação da 

palavra de Deus, o anúncio dos testemunhos bíblicos, dos feitos de Jesus, no 
passado e no presente. Isso na vida de outras pessoas.  

 
Não existe uma convocação de Deus para sermos anunciadores de milagres e 

de maravilhas feitas pelas nossas mãos.  
 
Devemos anunciar, pregar, testemunhar a respeito do REALIZADOR DOS 

MILAGRES E DAS MARAVILHAS. Devemos anunciar o Senhor Jesus.  

 

 ATOS 22:15 Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do 

que tens visto e ouvido; 
 

Somos testemunhas do que temos visto o Senhor fazer e ouvido a 
respeito dos grandes milagres feitos pelo Senhor, na vida de outros.  

 
Nesse versículo percebe-se o que é uma testemunha e qual é a 

função de uma testemunha. Uma testemunha é alguém que fala do que tens 

visto e ouvido.  

 

A FUNÇÃO DE UMA TESTEMUNHA É FALAR DO QUE do que 

tens visto e ouvido.  
 
Não há previsão bíblica para testemunharmos do que temos RECEBIDO 

OU FEITO.  
 
Também não é bíblico o testemunho de feitos humanos como meio de 

graça a levar o Senhor a nos dar o que queremos receber.   
 

 ATOS 26:16 Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, 

para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como 

daquelas pelas quais te aparecerei ainda; 
 

 LUCAS 24:47,48 E em seu nome se pregasse o arrependimento e a 

remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. 48 E 

destas coisas sois vós testemunhas. 
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 O GRANDE TROPEÇO DOS JUDEUS, (e também de Caim), NÃO FOI 
QUERER SERVIR A DEUS PELAS OBRAS, TESTEMUNHAR DE OBRAS HUMANAS 
NÃO É PREGAR OBRAS? 
 

Resposta: Sim. Os judeus não alcançaram a justiça de Deus. 

Eles tropeçaram na pedra de tropeço, por tentar servir a Deus 

ATRAVÉS DE OBRAS.  

Os judeus fizeram uma obra estilo Caim. Tanto Caim quanto 

os judeus tentaram agradar a Deus através de suas obras. 

Fazer obras e testemunhar de obras humanas, SEM 

DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SENHOR, é pregar a obra de Caim, 

obra desaprovada por Deus. 

FUNDAMENTO BÍBLICO os tropeços das obras de Caim e dos Judeus: 

 ROMANOS 9:32 Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras 

da lei; tropeçaram na pedra de tropeço; 

 

 HEBREUS 9:31-32 Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à 

lei da justiça. 32 Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas 

obras da lei; tropeçaram na pedra de tropeço; 33 Como está escrito: Eis que eu 

ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo; E todo aquele 

que crer nela não será confundido; 

 

 GÊNESIS 4:3,5-7 E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto 

da terra uma oferta ao SENHOR. 5 Mas para Caim e para a sua oferta 

não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 6 E o 

SENHOR disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu 

semblante? 7 Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres 

bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar.  
 

 JESUS DISSE QUE NÓS SOMOS AS TESTEMUNHAS DELE, OU QUE NÓS 
SERIAMOS AS TESTEMUNHAS DE NOSSAS PRÓPRIAS OBRAS as quais 
fizemos, ou recebemos?  
 
Resposta: Jesus disse que seriamos testemunhas Dele. 
 

Somos chamados para sermos testemunhas de Jesus, somos 
testemunhas do Senhor dos Senhores, e não testemunhas de nós 
mesmos.  
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Não fomos feitos servos e testemunhas de homem algum, nem 

de nós mesmos. 

FUNDAMENTO BÍBLICO: 

 LUCAS 24:47,48 E em seu nome se pregasse o 

arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as 

nações, começando por Jerusalém. 48 E destas coisas sois vós 

testemunhas; 

 
 ATOS 1:8 Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e 

ser-me-eis testemunhas,...  

 
Testemunhamos da palavra de Deus. Movidos pelo Espírito Santo 
anunciamos a Jesus em todo o mundo. 

 

 ATOS 2:32 Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas; 

 
Somos testemunhas da ressureição de Jesus. 

 

 ATOS 5:30-32 O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, 

suspendendo-o no madeiro. 31 Deus com a sua destra o elevou a Príncipe e 

Salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. 32 E nós 

somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito 

Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. 

 
Somos testemunhas da ressurreição, da palavra e da obra de 
Jesus, no mundo. 

 
 

Agora duas grandes perguntas:  

 OBRAS HUMANAS SALVAM? Então por que 
insistir em falar de obras inúteis para 
salvação e contrárias a obra de Deus?  
 
Resposta: Obras humanas não salvam. A ÚNICA OBRA QUE SALVA É 
A OBRA DE DEUS – JESUS O CORDEIRO DE DEUS. 
 

INSISTIR COM UMA PREGAÇÃO DE TESTEMUNHOS DE OBRAS humanas 
É INSISTIR EM OBRAS humanas, algo reprovado pelo Senhor desde 
Adão/Eva, Caim, Esaú, Saul,...  
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Somos salvos pela graça DE Jesus, e não por obras FEITAS 
POR HOMENS.  

 

Não há motivo bíblico inquestionável para instar que 
saímos anunciando nossas próprias obras, pois elas não salvam. 
Nossas obras são, no dizer de Isaías, trapos de imundícies.  

 

Quem insiste em testemunhar de obras humanas está 
trabalhando contra a obra de Jesus, e não a favor da obra do 
Senhor. Uma pessoa pode testemunhar das obras de Deus – a 
obra de Deus diz respeito a Jesus, ou poderia testemunhar de 
obras humanas – as quais são semelhantes à obra de Caim. 

 

Devemos testemunhar da graça, do Senhor de toda a graça 
e não de obras e feitos humanos.  

 
Quem em um mesmo culto chega a pregar variados testemunhos 

de obras humanas é porque nada tem para testemunhar sobre 
Jesus e sua obra de toda a graça. 
 

FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE SOMOS SALVO POR GRAÇA E NÃO 

POR OBRAS HUMANAS: 

 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não 

vem de vós, é dom de Deus. 9 Não vem das obras, para que ninguém se 

glorie; 
 

 ROMANOS 11:6 Mas se é por graça, já não é pelas obras; de outra maneira, a 

graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça; de outra 

maneira a obra já não é obra; 

 

 II TIMÓTEO 1:9 Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não 

segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça 

que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos; 

 

 ISAÍAS 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas 

justiças como trapo da imundícia;... 

 

 OBRAS HUMANAS TAZEM LIBERTAÇÃO/COMUNHÃO 
OU MALDIÇÃO? 
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Resposta: Obras humanas não trazem libertação nem comunhão, 

mas ao contrário trazem a maldição da lei sobre quem pratica 

obras com o fim de si salvar.  

Obras humanas não reveladas, não direcionadas por Deus 

trazem separação, idolatria e maldição.  

A OBRA DE JESUS É EXATAMENTE NOS LIBERTAR DE TODAS AS 

OBRAS DA LEI, SEJA ELA BOA OU MÁ.  

Pregar testemunhos humanos de forma indiscriminada, 

imprecisa, na maioria das vezes é pregar obras humanas, é 

pregar obras da lei. 

Jesus veio para nos libertar da lei. A lei tinha como 

centro ativo as OBRAS humanas para ser agradável a Deus.  

Jesus é a obra de Deus para nós. Não há mais necessidade 

de fazer obras para viver, vivemos pela graça Dele.  

Temos que testemunhar DELE e não de nós mesmos.  

Continuar testemunhando de nossos feitos é continuar 

debaixo da lei de Moisés a qual não salva, somente condena.  

Jesus veio nos trazer libertação total, “Se, pois, o Filho 

vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” JOÃO 8:36. 

FUNDAMENTO BÍBLICO: 

  GÁLATAS 5:4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais 

pela lei; da graça tendes caído; 

 

 ATOS 7:41 E naqueles dias fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, 

e se alegraram nas obras das suas mãos; 
 

 MATEUS 23:5 E fazem todas as obras a fim de serem vistos 

pelos homens...; 
 

 ROMANOS 7:6 Mas agora temos sido libertados da lei, tendo 

morrido para aquilo em que estávamos retidos; para que sirvamos em novidade 

de espírito, e não na velhice da letra; 
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 GÁLATAS 3:10 Todos aqueles, pois, que são das obras da lei 

estão debaixo da maldição; porque está escrito: Maldito todo aquele que 

não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-

las;  

 

 GÁLATAS 3:13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 

maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no 

madeiro; 
 

3. EXISTE FUNDAMENTO BÍBLICO PARA TRANSMISSÃO DE 
TESTEMUNHO PESSOAL? 

RESPOSTA: NÃO EXISTE FUNDAMENTO SÓLIDO, IRREFUTÁVEL para fazer 

testemunhos de nós mesmos. Mais abaixo verás que Jesus chamou de 

falso o ato de testificar, testemunhar de nós mesmos. 

Por tudo que foi dito até aqui já demonstra que não há 

fundamento bíblico para a propagação de testemunhas de OBRAS de 

“homens”, testemunhos de OBRAS feitas por nós mesmos, pois quem 

testemunha de si, e de homens, está fazendo ALGO IDÓLATRA, está 

testemunhando de um tropeço inútil espiritualmente.  

Com freqüência, vemos pessoas falando, no púlpito e fora dele, 

do filme que assistiu. Falando da comida que comeu ou do que doou, 

ou de pseudoprova científica sobre o reino de Deus, descobertas 

em laboratórios científicos, ou da oração que alguém fez, ou do 

louvor/do versículo/etc., que agradava a fulano de tal,4 ou de 

outra ação pessoal qualquer. Fazem isso achando que estão dando 

um testemunho pessoal. 

Para complicar é comum ouvirmos várias vezes os mesmos, e 

requentados, pseudos testemunhos. ESSAS REPETIÇÕES CONTINUADAS, e 

também os pseudos testemunhos empobrecem o ATO TÃO NOBRE DE 

TESTEMUNHAR DO SENHOR. Os “testemunhantes” indiscriminados 

                                                           
4 No caso de alguém testemunhar que fulano/a de tal gostava ou não gostava disso ou daquilo 
outro até é um testemunho. Porém, isso NÃO É UM TESTEMUNHO DE JESUS.  

 
Testemunhar sobre pessoas e gostos ou desgostos de pessoas não é função dos servos. O 

Senhor não levantou um povo para ficar fazendo testemunhos/fofocas/murmuração uns dos outros.  
O testemunho fiel e verdadeiro de Jesus é falar sobre os feitos de Jesus registrados 

na sua palavra, ou conhecidos por outros meios, e sempre sobre outras pessoas e nunca 
envolvendo nós mesmos. Isso não inclui falar, testemunhar de coisas que em nada irá glorificar 
o Senhor nem comprovar, “provar”, “testificar” que Jesus estava agindo neste fato ocorrido. 
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profanam o ato de enaltecer os feitos de Jesus citados na palavra 

e realizados em outras pessoas. 

As confusões surgem não só por causa da amplitude de 

significados das palavras e termos bíblicos.  

Uma mesma palavra pode ser usada em diferentes contextos, 

apresentando significados até mesmo, antagônicos, contrários 

entre eles. Por isso será demonstrado, aqui, que a bíblia usa a 

palavra testemunho, testemunha significando variadas coisas.  

Dentre os variados significados do termo testemunho/ (a) vemos 

o uso de testemunho/ (a) como pessoas, Deus, Jesus, altar, pedra, 

tabernáculo e também o ato real de testemunhar, de falar do que 

se viu ou sobre o que se ouviu dizer...  

Saberemos que testemunho/testemunha podem ser variadas coisas 

as quais podem servir para provar, testificar, confirmar algum 

fato e NÃO NECESSARIAMENTE O ATO DE FALAR sobre algo ocorrido em 

nossas vidas.  

Será comprovado que, embora o testemunho, ou a testemunha, 

possa ser muitas coisas, o testemunho JAMAIS PODE SER O ATO DE 

FALAR DE SI MESMO.  

Testemunhar não pode ser falar de si porque o testemunho, a 

testemunha comprova alguma coisa, confirma algum fato diferente 

dela/ (e) mesma/mesmo. Em outras palavras: uma testemunha não tem 

como “provar” a si própria, ninguém, exceto Deus, pode ser o autor 

de algo e ao mesmo tempo poderia fazer a prova do que fez.  

Uma testemunha, (fiel), não tem como se auto “testificar”. 

Uma testemunha não tem como ser A COISA, O FATO, e ao mesmo tempo 

ser A PROVA DA coisa realizada, do FATO a ser 

testemunhado/comprovado.  

Por causa da impossibilidade apresentada no parágrafo 
anterior, veremos que não há como uma pessoa ser AO MESMO TEMPO 
“uma testemunha verdadeira” e também o “participante” de um mesmo 
fato ocorrido.  

Por sua vez, também saberemos que é impossível alguém ser “o 
bom exemplo a ser seguido” e ao mesmo tempo ser “a testemunha 
falante” DESSE mesmo bom exemplo. Isso porque o bom exemplo a ser 
seguido torna se perceptível quando alguém vive as sagradas 
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escrituras. O bom exemplo não vem pela voz teórica, mas pela 
prática da palavra de Deus.  

O bom exemplo não é porque alguém fala do que fez e diz para 
os outros que também devem fazer o mesmo. Falação é “mera teoria”.  

O bom exemplo é PRÁTICA da palavra na vida da pessoa. Ele é 
silencioso, não é pregação/falação teórica.  

Bom exemplo É AÇÃO DE FÉ em comprimento da palavra do Senhor.  

O bom exemplo a ser seguido ocorre quando ALGUÉM VIVE, pratica 
a palavra do Senhor.  

4. DONDE VEM A PRÁTICA PERSISTENTE DE FALAR DE NÓS MESMOS? 

RESPOSTA: VEM DAS CONFUSÕES NO ENTENDIMENTO DA BÍBLIA. 

Confundiram os testemunhos do Senhor, os testemunhos na vida de 

outras pessoas com aquilo que alguém PARTICIPOU, por ter recebido 

ou por ter sido usado como instrumento nas mãos do Senhor.  

Jesus disse, durante seu ministério terreno, que erramos por 

não conhecer a palavra de Deus.  

A palavra de Deus deve ser muito bem “REMOIDA”, esmiuçada em 

seus mínimos detalhes para não erramos no entendimento Dela. Não 

é possível misturar assuntos, mesmo que tenham o mesmo nome, pois 

isso trará seria confusão e erro fatal no entendimento da palavra 

de Deus. 

5. O QUE FAZER PARA ROMPER COM OS ERROS DE ENTENDIMENTO, 
ÀS VEZES, SECULARES?  

RESPOSTA: É necessário urgentemente estudarmos até as pequenas 

coisas dispostas na bíblia. Um pequeno erro de entendimento é o 

germe que irá fermentar toda a massa.  

O Senhor em sonho dado a um servo, e entregue a nós, disse 

que temos errado até em pequenas coisas, e por isso, deveríamos 

estudar tudo, toda a bíblia. 

Temos vistos problemas de discernimento da bíblia em função 

de nós, os protestantes, termos buscado apoiar nossa fé em 

ensinos, e práticas racionais / teológicas, da igreja secular.  
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Até a tradução, “João F de Almeida”, que usamos tem o pé no 

forno da racionalidade imperante nos mosteiros e abadias. Duvida? 

Observe os títulos dos evangelhos: Santo Mateus, Santo Lucas, 

Santo Marcos... Verifique as confusões com os termos “alma” e 

“espírito do homem”... etc.  Observe as práticas de levar 

casamentos, e defuntos, peças teatrais, festas, para dentro dos 

templos. Analise de onde vem às “severas” hierarquias episcopais 

nicolaítas a atropelarem o sacerdócio santo dado por Jesus, a 

todos os seus servos.   

Existem muitas outras práticas religiosas “gerais” no meio 

dos que se dizem evangélicos, até por que surgimos a partir de 

protesto contra a forma e praticas da religião deles. Até hoje, 

estamos umbilicalmente unidos a eles em muitas de suas práticas.  

Os pais do protestantismo protestaram contra algumas coisas 

que a igreja secular fazia, mas deviam ter protestado contra tudo, 

e não apenas com base nas 95 teses de Lutero, o padre reformista.  

Além do protesto deveriam ter ESTUDADO toda a bíblia, e 

checado cada palavra, ato, tese, ensino, para ver onde havia 

distorções com relação à bíblia.  

Deveriam ter feito uma analise profunda de tudo PARA VER ONDE 

HAVIA MAIS FERMENTOS.  

Nada foi feito, no século XV, nem depois dele, e até hoje 

continuamos contaminados com muitas coisas que NÃO são ensinos da 

bíblica, mas dogmas teológicos da igreja secular. Não é a toa que 

no livro de apocalipse chama a igreja secular de mãe ...   

A resistência que se vê hoje quanto ao livre exame das 

escrituras, e a devida apresentação de revelação bíblica por quem 

não tem ministério, tem raiz nos ensinos de Roma. No auge da 

concentração de poder bispal/sacerdotal, a bíblia era escrita em 

latim, e vedada a sua tradução. Tudo para manter concentrado 

conhecimento da bíblia.  

Pois bem, existem muitos entraves a serem rompidos com o 

objetivo de alcançarmos maior conhecimento da vontade de Deus 

contida na bíblia.  

A seguir citaremos alguns obstáculos a serem superados para 

alcançarmos a vontade do Senhor expressos na sua palavra.  
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Vejamos:  

 Mesmo sabendo que nada sabemos,5 e que todos tropeçam em 
muitas coisas,6 segundo a própria palavra de Deus diz, 
mesmo assim é comum nos apegarmos aos erros do passado e 
nos negarmos a buscar conhecer melhor a palavra de Deus, 
para promover a adequação às sagradas escrituras.  
 
ESQUECEMOS-NOS, muitas vezes, que NÃO HÁ REVELAÇÃO DO 
ESPÍRITO SANTO que venha atropelar, contradizer, ignorar, 
a palavra escrita.  
 
Quando encontramos um ensino que desrespeita o que está 
posto nas sagradas escrituras esse ensino NÃO VEM DO 
SENHOR, NÃO IMPORTA QUEM INVENTOU TAL ENSINO, ou quem 
está pregando-o.7  
 
Se um ensino não tem fundamento bíblico esse ensino é uma 
fábula RACIONAL/TEOLÓGICO-DOGMÁTICA, herética e humana,8 
podendo ser até fruto de demônios.9 Nesse caso tal ensino 
deve ser descartado pelos servos; 
 

 Outro viés promotor, ou mantenedor, dos equívocos no 
entendimento da palavra de Deus é o fato, comum, de 
acharmos que tudo que sai da nossa boca é revelação vinda 
do Espírito Santo, e tudo que sai da boca dos outros é 
fruto da RAZÃO – fruto da mente humana. Isso soa como se 

                                                           
5 I CORÍNTIOS 8:2 E, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. 
6 Tiago 3:2 Porque todos (nós) tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e 

poderoso para também refrear todo o corpo. 
 
7 GÁLATAS 1:8-12 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do 

que já vos tenho anunciado, seja anátema. 9 Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. 

Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. ... 11 Mas faço-vos 

saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. 12 Porque não o recebi, 

nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 
 
8 FUNDAMENTO PARA EXISTÊNCIA DE ENSINOS/DOUTRINA HUMANOS. 

  

 EFÉSIOS 4:14 Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, 

pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 

 COLOSSENSES 2:2 As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. 

 
9 FUNDAMENTO PARA EXISTÊNCIA DE DOUTRINAS/ENSINO DEMONÍACOS. 

 

 I TIMÓTEO 4:1 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos 

a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. 
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somente “alguém” fosse o veículo da transmissão da 
palavra revelada.  
 

A revelação viria somente por esse “alguém”. Essa 
postura É UM TOTAL DESRESPEITO AO CORPO DO SENHOR e às 
sagradas escrituras.  

 
O “pão”, o “alimento” foi distribuído, por Jesus, a 

todos os membros do corpo, e não apenas a um determinado 
membro, ou tipo de membro,10 do corpo.  

 
Na última ceia, até Judas recebeu um pedaço do pão... 

Hoje, igualmente, cada membro do Corpo do Senhor tem 
recebido a sua “porção de pão e vinho”, das mãos do Senhor 
para alimento próprio, e para ser distribuído aos demais, 

para “dá-lhe vós de comer”, no dizer de Jesus.  
 

 Igualmente impedidor/limitador do conhecimento da palavra 
de Deus é o fato de acharmos que somente alguém tem a 
nobre missão de trazer o ensino da palavra.  
 

Esquecemos que a missão de ensinar é do ESPÍRITO 
SANTO. Ensinar o conhecimento de Deus, e de sua palavra, 
não é missão para homens.  

 
O Senhor pode usar alguém como instrumento para o 

ensino mesmo essa pessoa não tendo o ministério da 
palavra.  

 
Existem ministros levantados pelo Senhor com a 

“função derivada” de transmitir a palavra de Deus.  
 
Todavia, a “função originária” de ensinar o 

conhecimento do Senhor continua sendo do Espírito Santo.11  

                                                           
10 Muito embora, na última ceia o Senhor tenha distribuído o pão para os apóstolos. Antes disso o Senhor tinha distribuído o 

pão para multidões. Isso foi através dos apóstolos, mas depois de distribuído a multidão também tinha pão e podia compartilhar 

desse pão, tendo em vista não haver proibição de fazê-lo.  

 

Igualmente, durante a caminhada para a terra prometida, um fato profético a respeito do corpo/povo do Senhor, todos 

deviam pegar o pão/maná que caia do céu. Colher o pão não era um ato exclusivo de Moisés e dos sacerdotes levitas. Todos tinha 

a obrigação de pegar o pão para si. Isso não era uma permissão. Cada israelita tinha a obrigação de colher o pão para si. 

 
11 A FUNÇÃO / MISSÃO DE ENSINO PERTENCE AO ESPÍRITO SANTO. 

 

 LUCAS 12:12 Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. 

 JOÃO 14:26 Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará 

todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 
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A função de ensinar e edificar o corpo de Cristo é 

do Espírito Santo, e como tal Ele entrega o sustendo do 
corpo do Senhor como lhe aprouver... 

 
Ele pode inclusive ensinar diretamente a alguém sem 

usar um homem como instrumento, como foi o caso do 
apóstolo Paulo e de outros irmãos em Cristo.12 

 
O Espírito Santo está presente, distribuído, em todo 

o corpo de Cristo.  
 
Portanto, todos os membros do corpo de Cristo tem a 

função “SACERDOTAL” de disponibilizar aquilo que o 
Espírito Santo lhe entregou, para a edificação do povo 
do Senhor.  

 
Tudo que recebemos do Espírito Santo é para ser 

distribuído ao corpo. Quer isso seja salmo, seja 
doutrina/ensino, seja língua, seja interpretação, seja 
socorro, seja pregação, seja “aquilo” que o Espírito 
santo achar necessário ao bem do corpo.  

 
Também é bíblico o fato do ensino está disponível, 

acessível, a todos na bíblia, e que o ensino da doutrina 
revelada não é função exclusiva de quem tem ministério, 
serviço, função...  

 
Ninguém deve ficar alarmado, ou enciumado, porque o 

Espírito Santo está usando um sem “título/função” para 
trazer “doutrina” ou “revelação”, Ele faz como quer.  

 
O que “destroça”, “estraga” as igrejas e as vidas são 

os ensinos e doutrinas racionais, as fábulas, as 
fragmentações e distorções da bíblia.  

 
A multidão de heresias racionais voantes por toda 

parte as quais NÃO VEEM DO SENHOR e o que traz morte e 
destruição no meio do povo.  

 

                                                           

 HEBREUS 8:11 E não ensinará cada um a seu próximo, Nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o 

Senhor; Porque todos me conhecerão, Desde o menor deles até ao maior.   
 
12 GÁLATAS 1:12 Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus 

Cristo. 
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Algo que venha do Espírito Santo é sempre santo e 
útil ao corpo/povo do Senhor, independentemente do vaso 
usado pelo Espírito Santo para trazer tal 
doutrina/ensino.  

 
O que o governo/ministério tem que se certificar é 

se algo vem do Senhor, ou não.  
 
O “ministro” deve fazer a adequada 

administração/governo, quanto ao momento e a oportunidade 
de uso de tal informação vinda do Espírito Santo.  

 
Tudo que venha do Espírito Santo é útil à vida do 

povo, interessa à edificação do povo do Senhor. 
 
Agora, qualquer ensino humano, para aplicação 

espiritual, É UMA FÁBULA DOGMÁTICO-HERÉTICA, NÃO IMPORTA 
qual a nobreza, ou título, do vaso usado pelo homem para 
trazer tal ensino, neste caso jogue tal heresia no lixo. 

 
Os ensinos racionais e humanos, SEMPRE serão ALGO 

ABOMINÁVEL, herético, profano e inadequado para ser 
servido como alimento para o corpo/povo do Senhor. Aqui, 
o governo, a administração ministerial deve sempre ser 
no sentido de impedir, e/ou suprimir, tais ensinos 
filosóficos, teológicos e humanos do meio do povo de Deus.  

 
Tudo que é humano é espiritualmente inútil, inócuo 

ou até mortal. Portanto, não deve haver lugar para 
acolher, no meio do povo de Deus, qualquer coisa que seja 
profano-humana. Afinal, a obra de Deus é feita por Deus, 
(Pai, Filho, Espirito santo), e não de homens.  

 
Resumindo: Não podemos trocar a ‘rocha’ por ‘tijolos 

queimados’ como fizeram os construtores da torre de 
“babel”. A rocha espiritual é Jesus. Os servos se forem 
bons servos, são, no máximo, meros tijolos – somos barro 
desta terra.  

 
Quantos aos ensinos humanos, eles são meras 

fabricações de tijolos queimados. Por isso, as doutrinas 
humanas são rejeitadas por Deus para edificação que 
levará ao céu.13  

                                                           
13 GÊNESIS 11:1-9 E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. 2 E aconteceu que, partindo eles 

do oriente, acharam um vale na terra de Sinar; e habitaram ali. 3 E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos 

e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. 4 E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade 

e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de 

toda a terra. 5 Então desceu o SENHOR para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam; 6 E o 

http://www.revelacaodabiblia.com.br/


O QUE É UMA TESTEMUNHA E O QUE É UM PARTICIPANTE DE UMA OBRA. 

17 
 

Arq.: O QUE E UMA TESTEMUNHA 
Versão: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:33:41. 
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR e o E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com 

 
O caminho, a edificação, a doutrina, o ensino que 

toca ao céu é o ensino ministrado por JESUS – A ROCHA 
ETERNA. 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA demonstrando que todos os servos podem 
ser usados por Deus para edificação do corpo do Senhor: 
 

 I CORÍNTIOS 14:26 Que fareis, pois, irmãos? Quando vos 

ajuntais, ”cada um de vós” tem salmo, tem 

doutrina, tem revelação, tem língua, tem 

interpretação. Faça-se tudo para edificação; 

 

A expressão: “Cada um de vós” deixa evidente que qualquer 

servo pode ter recebido do Senhor doutrina, ou 

revelação, ou salmo, ou língua estranha, ou interpretação, 

ou mais de um item disso tudo, com o fim de edificar o POVO 

do Senhor. 

 

O versículo acima deixa manifesto que ser usado pelo 

Espírito Santo para trazer “doutrina” e “revelação”, 

não é uma exclusividade de um tipo único de membro do corpo 

de Cristo, a exemplo: um pastor, um diácono, um obreiro ou 

outro tipo de “título” ministerial qualquer que seja. 

Portanto, o que importa não é o vaso usado, mas o Espírito 

Santo, aquele que usa determinado vaso. O importante não é 

                                                           
SENHOR disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua; e isto é o que começam a fazer; e agora, não 

haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 7 Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que 

não entenda um a língua do outro. 8 Assim o SENHOR os espalhou dali sobre a face de toda a terra; e cessaram de 

edificar a cidade. 9 Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o SENHOR a língua de toda a 

terra, e dali os espalhou o SENHOR sobre a face de toda a terra. 
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o homem e seu “título”, mas o Espírito Santo e o conteúdo 

que o Espírito Santo “reparte” a este ou aquele outro vaso. 

 

 I João 2:27 E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não 

tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a sua unção 

vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos 

ensinou, assim nele permanecereis; 

 

Todos os membros do corpo de Cristo receberam a unção do Espírito 

Santo, o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem, 

dentre outras, a função de nos ensinar14 tudo a respeito do reino 

de Deus. 

 

 Romanos 15:4 Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso 

ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras 

tenhamos esperança; 

 

A maior fonte de ensino a disposição dos servos é a palavra de 

Deus. O principal motivo da existência das sagradas escrituras, 

além de registrar os “testemunhos” do Senhor, é ensinar aos servos 

a vontade de Deus para nós. Tudo com o firme objetivo de nos 

apresentar o projeto de salvação em Jesus – o caminho de Deus que 

nos leva de volta ao Pai. 

 

                                                           
14 A FUNÇÃO DE ENSINAR TUDO AO POVO DO SENHOR É DO ESPÍRITO SANTO DE JESUS, E NÃO DE 

HOMEM ALGUM. 
  
 JOÃO 14:26 Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará 

todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 

 LUCAS 12:12 Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar.  

 HEBREUS 8:11 E não ensinará cada um a seu próximo, Nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor; 

Porque todos me conhecerão, Desde o menor deles até ao maior. 

  II PEDRO 1:21 Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos 

de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.  

  GÁLATAS 1:12 Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 
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 ISAÍAS 3:1-3 Porque, eis que o Senhor, o SENHOR dos Exércitos, tirará 

de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio; a todo o sustento de 

pão e a todo o sustento de água; 2 O poderoso, e o homem 

de guerra, o juiz, e o profeta, e o adivinho, e o ancião, 3 O capitão 

de cinqüenta, e o homem respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre 

os artífices, e o eloqüente orador; 
 

VEMOS nestes versículos acima que “o sustento e o apoio”, e 

“todo o sustento de pão e a todo o sustento de água” ESTÁ 

distribuído no meio do povo, está presente no corpo 

inteiro, não apenas nos “NOBRES”.  

O Senhor diz, aqui, que o sustento de ‘pão’ e de 

‘água’ para o povo do Senhor está em toda a estrutura 

do corpo/povo do Senhor.  

 

O prover do pão e da água não é exclusividade dos 

sacerdotes, ou dos profetas - dos “levitas”.  

 

Observando estes versículos vemos uma demonstração 

de como o Espírito Santo distribui a responsabilidade 

de prover o “CORPO/POVO” do Senhor com o “pão” e com a 

“água”.  

 

O provimento do alimento para o povo não é 

exclusividade de homem algum, mas é uma operação do 

Espírito do Senhor no meio do CORPO.  

 

 Romanos 12:7 Se é ministério, seja em ministrar; se é 

ensinar, haja dedicação ao ensino;  

Este versículo é prova bíblica que a função 

ministerial é uma e a função de ensino é outra.  
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Isso não impede que uma mesma pessoa seja 

“ministro” e também tenha a função de ensinar. 

  

Todavia, uma pessoa pode não ser ministro, (pastor, 

bispo, ou outro nome qualquer), e mesmo assim poderá 

ser usada pelo Espírito Santo na função de ensinar. 

Muito embora, não seja usado na função de 

“ministro/governo” na igreja. 

 

 I CORÍNTIOS 12:11 Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas 

coisas, repartindo particularmente a cada um como 

quer. 

 

O repartir das atividades funcionais dentro do corpo é obra 

do Espírito Santo. Ele, segundo seu querer, É QUEM aloca cada 

servo na função que irá trazer edificação e sustento ao corpo. 

Isso é ato além de funções visíveis, ou de postos funcionais.  

 

Ademais, funcionalmente, as principais funções dentro de um 

corpo vivo NÃO SÃO PERCEPTÍVEIS aos olhos humanos. Ninguém ver a 

ação funcional do coração, dos pulmões, das enzimas, das células, 

do pâncreas, dos rins dentro do corpo biológico... Igualmente 

ocorre com as funções no corpo espiritual de Cristo – o seu povo.  

 

O que é verdadeiramente importante é a ação do Espírito Santo 

no povo do Senhor, e não uma pessoa, um ser humano qualquer. Por 

mais nobre que seja a função para a qual uma pessoa foi chamada a 

exercer, o mais importante é o Espírito Santo DISTRIBUINDO TODO O 

SUSTENTO E ALIMENTO E ENSINO no meio do povo do Senhor, COMO LHE 

APROUVER... 

 

6. QUANTO AOS TESTEMUNHOS. O QUE É ISSO? 
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RESPOSTA: TESTEMUNHAR É FALAR DO QUE SE VIU – UM TESTEMUNHO 

DIRETO, OU DO QUE SE OUVIU DIZER – NESTE CASO UM TESTEMUNHO 

INDIRETO.  

Muitas vezes erramos na questão do ser testemunhas de Jesus 

porque a grande maioria não sabe o que é uma testemunha, nem qual 

é a função que uma testemunha exerce, em qualquer lugar.  

Muitos, igualmente, desconhecem o que é um participante de 

uma obra, e também, o que é um exemplo de vida, andando aos pés 

do Senhor.  

Os grandes “testemunhos INDIRETOS” do Senhor, contidos na sua 

palavra, isso então é ainda mais desconhecido.  

Pois bem, uma testemunha não é alguém que esteja dando bons 

exemplos de obediência à palavra do Senhor. Bom exemplo é bom 

exemplo vivo. Uma testemunha FALA, DE OUTREM E NÃO DE SI MESMA, 

AINDA QUE SEM PALAVRA, ela para ser testemunha/testemunho deve 

apontar/testificar/comprovar um fato diferente dela/dele 

mesma/mesmo. 

Pouquíssimas pessoas sabem que alguém na função de 

“testemunha” de Cristo pode até mesmo testemunhar sem ser cristão, 

pode testemunhar sem ser sequer “gente”.  

Uma testemunha se for uma pessoa, pode vir a falar dos “bons 

feitos”, dos milagres, de Jesus sem ser participante do corpo de 

Cristo.15 Isso, porque uma testemunha fala de outros. Ela fala do 

que “viu” ou “ouviu”. Uma testemunha não fala de si mesma. Uma 

testemunha não “prova” a si mesma.  

Os atos poderosos do Senhor no meio de seu povo, e no mundo, 

em geral, NÃO SÃO ENCOBERTOS, invisíveis àqueles que não creem em 

Jesus. Se alguém, não “servo”, falar dos feitos de Jesus estará 

dando um testemunho dos feitos de Jesus, e isso independe de ser, 

ou não, servo de Jesus. 

                                                           
15DANIEL 3:24,25 Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa; falou, dizendo aos seus 

conselheiros: Não lançamos nós, dentro do fogo, três homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. 

Respondeu, dizendo: Eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum 

dano; e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. 
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Enfatizando: É pouco conhecida a diferença entre um servo que 

é uma testemunha de uma ação do Senhor e um servo que segue/vive 

a palavra de Jesus. A primeira, a testemunha, deve falar da ação 

do Senhor, na vida de outros. O segundo, o servo, vive a palavra 

do Senhor. Neste caso NÃO deve falar o que vive, ou faz, para não 

ser um hipócrita/fariseu.  

Os servos devem DAR O BOM EXEMPLO no seu viver à palavra do 

Senhor, diuturnamente, porém, sem propaganda/marketing de seus 

feitos e virtudes.  

Muitos, muitas vezes, confundem o “exemplo” de uma vida 

segundo a palavra de Deus com o fato de dar testemunho do que Deus 

fez na vida de outros.  

Devido a essas confusões as pessoas falam de si, ou do que 

vivem/viveu como se isso fosse o ato de testemunhar. Em resumo, 

não alcançam o que é ser uma testemunha de Jesus.  

Neste trabalho estaremos levantando o véu criado pela razão 

no tocante a testemunhos, e “testemunhos pessoais – a voz de uma 

parte”.  

Abordaremos as diferenças existentes entre os atos de uma 

testemunha, o ato de dar testemunho, o ato de ser um exemplo de 

vida seguindo o Senhor, e o ato de ser participante de um fato. 

Bem como, a diferença entre uma testemunha e o ato do falar dos 

“fieis testemunhos do Senhor contidos na palavra de Deus”. 

Saberemos que a principal função dos servos, enquanto 

testemunhas de Jesus, é FALAR DA PALAVRA DE DEUS E SUAS MARAVILHAS. 

Os servos tem a nobre função de falar dos fieis testemunhos do 

Senhor, descritos na sua palavra. Portanto, somos, principalmente, 

testemunhas indiretas DO SENHOR. 

REFERÊNCIAS SOBRE A PALAVRA COMO TESTEMUNHOS DO SENHOR: 

 SALMOS 119:125 Sou teu servo; dá-me inteligência, para 

entender os teus testemunhos; 

 

 SALMOS 19:7 A lei do SENHOR é perfeita, e refrigera a alma; o 

testemunho do SENHOR é fiel, e dá sabedoria aos símplices;  
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 SALMOS 78:56 Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, 

e não guardaram os seus testemunhos. 
 

Saberemos por que falar de nós mesmo, de nossos feitos é um 

erro aprendido nos bancos das igrejas, e nos cursos teológicos.  

Este trabalho não se presta a impedir que 

alguém seja testemunha verdadeira de Jesus.  

A finalidade deste estudo é que sejamos, SOMENTE, testemunhas 

verdadeiras, e deixemos de ser FALSAS TESTEMUNHAS.  

Dito isso, a seguir vamos falar a respeito das testemunhas do 

Senhor... 

7. O QUE É UMA TESTEMUNHA DE UMA OBRA DE JESUS? 

RESPOSTA: Uma testemunha de Jesus fala do que viu o Senhor 

fazer, ou fala daquilo que ouviu dizer que Jesus fez no geral – 

os fiéis testemunhos do Senhor, ou na vida de outras. 

Testemunhar não é falar de si, e dos benefícios, e milagres 

que recebemos pessoalmente.  

Testemunhar não é falar do que fizemos como instrumento nas 

mãos de Jesus. Testemunhar não é falar do que vivemos com Jesus, 

nem do que recebemos de Jesus.  

Somos testemunhas do Senhor, somente, quando falamos 

daquilo que JESUS operou em outras pessoas, ou coisas, 

e não em nós, e nem através de nós mesmos.  

Nós fomos chamados para sermos “testemunhas de Jesus” e NÃO 

testemunhas de NÓS MESMOS. Não fomos chamados para “testificar” 

de nós mesmos. 

A bíblia fala que uma pessoa poderia ser condenada a morte 

através da manifestação de duas, ou mais, “testemunhas”. 

Entretanto, não dá a mesma credibilidade às partes envolvidas 

quanto à declaração pessoal de cada uma delas.  
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Como sabemos uma testemunha fiel é isenta. Ela testifica, 

fala de outrem. Os ônus e os bônus, do fato testemunhado, são 

atribuídos, unicamente, à pessoa de quem A TESTEMUNHA está 

falando.  

VERSÍCULOS SOBRE TESTEMUNHA E TESTEMUNHO... 

 PROVÉRBIOS 14:5 A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha 

falsa se desboca em mentiras.  

 PROVÉRBIOS 14:25 A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se 

desboca em mentiras é enganador.  

O Senhor fala de testemunha verdadeira porque existe também a 

testemunha falsa. 

 II TIMÓTEO 2:2 E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-

o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 

 PROVÉRBIOS 11:13 O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de 

espírito o mantém em oculto.  

Somos testemunhas do Senhor quando falamos do que vimos e ouvimos 
a respeito dos feitos de Jesus, em outrem. Somos testemunhas quando 
falamos aquilo que Ele mandou falar.  

Há coisas que não se deve falar por ser fofoca, ou murmuração. A 
murmuração, o mexerico, a fofoca ocorre quando o DITO NÃO SE PRESTA 
A GLORIFICAÇÃO EXCLUSIVA DO SENHOR.  

Presta-se para a vã gloria do fofoqueiro – aquele que busca 
benefícios em detrimento de outra pessoa. No caso do “fofoqueiro” 
de si mesmo, ele busca reconhecimento humano em detrimento da GLORIA 
DEVIDA SOMENTE A DEUS. 

O fiel “mantém em oculto”. A função dos servos é fazer resplandecer 
a gloria do Senhor. Somente convém falarmos sobre qualquer coisa 
se esse “testificar” for para a gloria do Senhor.  

Fora disso é ATITUDE DE INFIEL. 

 

 PROVÉRBIOS 19:5 A falsa testemunha não ficará impune... 

Se alguém não está fazendo um ato de testemunho verdadeiro, o qual 

só pode ser um testemunho direto, ou indireto, então o que essa 
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pessoa está fazendo não é um testemunho verdadeiro. Esse alguém 

está fazendo algo mentiroso, falso, fora do objetivo de Deus.  

O resultado da falsidade praticada, disfarçada de testemunho 
é: “Não ficará impune”. 

 

 ÊXODO 23:1 Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para 

seres testemunha falsa.  

SE NÃO É UM TESTEMUNHO VERDADEIRO esse dito “TESTEMUNHO” é um 
testemunho FALSO. Ele é falso porque não é testemunho, se 
trata de uma declaração de participante de algo...16  

Alguém pode falar por que viu um fato, ou porque ouviu 
falar dele – nesse caso é a voz de uma testemunha.  

Por outro lado, alguém pode falar sobre um fato como PARTE 
porque “recebeu”, “sofreu” a ação. Seria uma parte PASSIVA, 
ou pode falar porque “fez algo”, “viveu algo”, “agiu para que 
algo passasse a existir”, nesse caso seria uma PARTE ATIVA – 
um agente. Nesses dois casos se falar do feito não seria a 
voz de testemunha, mas voz de PARTE. 

Por isso, não devemos propagar o feito por 
nós, ou vivido por nós porque não é um 
testemunho verdadeiro.  

 
O falso testemunho não é só porque não 

aconteceu, mas, também, por que tem natureza 
falsa, não tem natureza de testemunho, mas é 
próprio de participante. Nesse caso, não se 
presta a gloria de Deus, mas a gloria humana, a 
gloria do fofoqueiro de si mesmo.  

 

A falsidade pode estar ligada a natureza e 
os motivos pelos quais alguém contou o que disse 
ter vivido, visto, ou ouvido...  

                                                           
16 MATEUS 15:18-20 Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem. 19 Porque do coração 

procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. 20 São estas coisas 

que contaminam o homem; mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. 
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Se alguém espalha um falso testemunho, 

também, é uma testemunha falsa. Não há diferença 
se o falso testemunho é referente a si próprio 
ou a outra pessoa – um testemunho falso é falso 
independente de qual seja a origem da falsidade. 
Pouco, ou nada, importando se o fato diz 
respeito ao próprio falante, ou outrem. Um 
testemunho pode ser falso por ser uma mentira, 
ou porque tem natureza diferente de testemunho 
– não é um testemunho, mas “voz” de participante 
de um ato/fato qualquer. 

8. O QUE É SER UMA TESTEMUNHA DE UMA OBRA QUALQUER?  

RESPOSTA: Uma testemunha pode ser de duas espécies. Pode ser 

testemunha direta - aquela que presenciou, viu alguma “obra”. 

Essa testemunha presenciou algum fato. Nesse caso ela fala do 
que viu.  

Por sua vez, a testemunha indireta é aquela a qual ficou 

sabendo de algo verdadeiro. A testemunha indireta ouviu dizer, 
ficou sabendo, de fonte verdadeira, sobre algo que não presenciou. 

Ela fala do que ouviu dizer. Esse tipo de testemunha, também, 
pode ter tomado conhecimento de algo por outro meio além da audição 

- por exemplo, a testemunha indireta: leu sobre o fato, ela viu 

uma filmagem do ocorrido,...  

Ambas as testemunhas, a direta e a indireta, são formas de 

provar um fato a respeito DE OUTRA PESSOA.  

Se for um fato a respeito de si mesmo, você não é 

uma testemunha, mas um participante do fato.  

REFERÊNCIA SOBRE NÃO DAR NOTÍCIAS DE SEUS PRÓPRIOS 

FEITOS: 
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 PROVÉRBIOS 27:2 Que um outro te louve, e não a tua própria boca; o 

estranho, e não os teus lábios. 

 MATEUS 6:2 Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta 

diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, 

para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu 

galardão. 

 JOÃO 8:54 Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a 

minha glória não é nada; quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é 

vosso Deus. 

 HEBREUS 5:5 Assim também Cristo não se glorificou a si 

mesmo... 

 I PEDRO 4:11 Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus; se alguém 

administrar, administre segundo o poder que Deus dá; para que 

em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence à 

glória e poder para todo o sempre. Amém. 

 ISAÍAS 10:15 Porventura gloriar-se-á o machado contra o que 

corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, 

como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara 

levantasse como não sendo pau? 

  I CORÍNTIOS 1:31 Para que, como está escrito: Aquele que se gloria 

glorie-se no Senhor. 

 I CORÍNTIOS 4:7 Porque, quem te faz diferente? E que tens tu que 

não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te glorias, como 

se não o houveras recebido? 
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 II CORÍNTIOS 11:30 Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à 

minha fraqueza 

 II CORÍNTIOS 12:5,6 De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não 

me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. 6 Porque, se quiser 

gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade; mas deixo isto, 

para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. 

 TIAGO 4:16 Mas agora vos gloriais em vossas presunções; toda a 

glória “tal como esta” é maligna. 
 

Se um participante falar do que participou, Ele não 

estará dando testemunho, ELE ESTARÁ DANDO DECLARAÇÃO 

pessoal DE PARTE.  

A declaração de um participante, quase sempre, foi 

proibida, por Jesus, durante seu ministério terreno. 

Houve algumas exceções quanto à família do beneficiário 

da benção. Foi permitido apresentar a benção recebida, 

apenas, para sua família, sua casa. 

VERSÍCULO SOBRE TESTEMUNHO DIRETO E INDIRETO: 

 ATOS 22:15 Porque hás de ser sua testemunha para com todos os 

homens do que tens visto e ouvido.  

“Visto” = testemunho direito; 

“Ouvido” = testemunho indireto.  

Aqui não houve orientação para testemunho pessoal – “voz de 

participante”. A orientação é para falar do que: “tens visto e 

ouvido.” 
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 LEVÍTICO 5:1 E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz 

de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu, ou 

porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniqüidade.  

 

“Viu” – testemunha direta; 

 “Porque soube” - testemunha indireta. 

Aqui não houve orientação para testemunho pessoal – “voz de 

participante”. A orientação é para falar do que: “viu, ou 

porque soube.” 

 JOÃO 3:32 E aquilo que ele viu e ouviu isso testifica; e ninguém 

aceita o seu testemunho.   

“Viu” – testemunha direta;  

“Ouviu” - testemunha indireta. 

Aqui não houve orientação para testemunho pessoal – “voz de 

participante”. A orientação é para falar aquilo : “que ele viu 

e ouviu.” 

 ATOS 26:16 Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci 

por isto, para te pôr por ministro e “testemunha tanto das coisas 

que tens visto”, “como daquelas pelas quais te aparecerei 

ainda”. 

“Tens visto”, “como daquelas pelas quais te aparecerei ainda” – 

testemunha direta.  
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 JOÃO 19:35 E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é 

verdadeiro; e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o 

creiais.  

“Viu testificou” - testemunho direto. 

 JOÃO 3:11 Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que 

sabemos, e testificamos o que vimos; e não aceitais o nosso 

testemunho.  

“Dizemos o que sabemos” - testemunho direto ou indireto. 

“Testificamos o que vimos” – testemunho direto. 

 PROVÉRBIOS 27:2 Que um outro te louve, e não a tua própria 

boca; o estranho, e não os teus lábios. 
 

Pois bem, testemunhar é somente falar do que viu ou ouviu. 
Testemunhar não é falar de si, não é falar do que recebeu de 
Jesus, nem é falar do que fez como instrumento nas mãos de Jesus. 

Um dos nomes de Jesus é “A TESTEMUNHA FIEL”. Ele é a testemunha 

fiel, entre outras coisas, porque é, onisciente, onipresente.  

O Senhor esteve, está, e estará sempre presente. Ele vê tudo 

a todo tempo. Quando Ele fala esta dizendo o que é verdadeiro, e 

do que conhece, Ele viu (testemunho direto). O Senhor fala o que 

conhece e não de ouvir falar pela boca de outras pessoas.  

O Senhor quando se coloca como testemunha também é uma fiel 

testemunha porque não pode mentir, e porque o Pai e o Espírito 

Santo estão com Jesus formando uma só pessoal. Portanto, está 

junto com Jesus sempre mais duas testemunhas fieis – o Pai e o 

Espírito Santo. 

VERSÍCULOS: 
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 APOCALIPSE 3:14 E ao anjo da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz 

o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de 

Deus. 

 JEREMIAS 42:5 Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre 

nós testemunha verdadeira e fiel... 

 APOCALIPSE 1:5 E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel 

testemunha... 

 JÓ 16:19 Eis que também agora a minha testemunha está no céu... 

 

Uma das principais funções da igreja é ser uma 

testemunha indireta – e falar da bíblia. Não vimos, mas 

ficamos sabendo, ouvimos falar, das maravilhas, dos 

milagres e das grandes obras de Deus – Pai, Filho e 

Espírito Santo, obras descritas na bíblia.  

Igualmente, somos testemunhas indiretas quando: 

“Falamos do que ouvimos falar, ficamos sabendo, a 

respeito do que Jesus está fazendo, em nossos dias, na 

vida de outros servos.” 

Podemos ser testemunhas diretas quando estamos 

falando do que estamos “vendo” Jesus fazer na vida de 

outros.  

Ressaltamos que: Falar do que Jesus está fazendo em 

nossas vidas, ou através de nossas vidas, NÃO É UM ATO 

DE TESTEMUNHAR. Isso é uma declaração pessoal de uma 

parte. Falar de si não é testemunhar. Pode ser até um 
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ato idólatra, de si lisonjear, de si vangloriar, de 

buscar reconhecimento humano.17  

Falar de si mesmo, vangloriar, lisonjear a si é 

proibido pela palavra do Senhor, por ser, QUASE SEMPRE, 

pecado de idolatria, egolatria. 

 
Pois bem, adiante...  

9. O QUE É SER PARTE, COAUTOR, PARTICIPE DE UMA OBRA? 

RESPOSTA: Uma parte pode ser coautor, autor, quando 

efetivamente está agindo, ou se omitindo, e com sua atitude 

promove a ocorrência de um fato.  

Um participante é uma parte, porém tem pequena participação 

na autoria do fato.  

Vemos o Senhor orientando alguns que receberam 

milagres, portanto, eram partes, a não darem declarações 

sobre o milagre que receberam. 

Mais um pouco sobre partes... 

                                                           

17 A AUTO EXALTAÇÃO É CONDENADA PELA PALAVRA. O AUTOELOGIO É VAIDADE. 

 SALMOS 36:2 Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável.  

 PROVÉRBIOS 27:2 Que um outro te louve, e não a tua própria boca; o estranho, e não os teus lábios.  

 JOÃO 8:54 Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada; quem me glorifica é 

meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. 

Autoelogio é gabar de se mesmo, é um ato do vaidoso. O ídolo aqui é o próprio cometedor 

de tal vã gloria. A EGOLATRIA. 
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10. PORQUE É IMPORTANTE SABER O QUE É UMA PARTE PRODUTORA 
DE UMA OBRA? 

RESPOSTA: Por que o Senhor NÃO nos chamou para sermos 

anunciadores de Jesus, enquanto partes, pois uma parte não é 
isenta. Ela não tem a credibilidade e a isenção que uma testemunha 

verdadeira e fiel deve ter.  

Uma parte conta um fato segundo o seu próprio interesse, ou 

segundo o que participou. Uma parte está emocional, e 

pessoalmente, envolvida no milagre/ fato. Uma parte é parcial, é 

interessada, está envolvida.  

A manifestação de uma parte é sujeita às manifestações das 

outras partes envolvidas no ato em análise. Portanto, a visão de 

uma parte é suspeita, por ser parcial.  

Ao contrário de uma testemunha, uma parte fala de “SI”. Os 

ônus e os bônus são repartidos entre as partes envolvidas.  

Espiritualmente, mesmo que a parte beneficiada diga que “nada 

quer”, “que não é nada”, “que o poder é do Senhor”, mesmo assim, 

as pessoas não deixaram de lhe admirar, idolatrar, ou até 

rejeitar. Com isso, ocorre um roubo, um furto, uma apropriação 

indevida da gloria que deve ser dada somente ao Senhor. Como disse 

Deus: “Minha gloria não dou a outrem”, ou como prescreve a bíblia: 

“Todo louvor seja dado a Deus”.  

Uma parte, dentro do projeto de salvação, pode ser de dois 

tipos: Aquela que recebe uma benção, uma obra de Deus, ou aquela 

que é usada para realizar uma benção, uma obra para Deus. Ambas 

são alvos das misericórdias de Deus. A primeira recebe a benção e 

a segunda é o instrumento para a realização da obra na vida de 

outrem. Nos dois casos vemos o mestre Jesus orientando para não 

haver manifestação da parte. 

O Senhor orienta a parte a agir ou sofre a ação de forma 

anônima, em segredo, sem alarde, “sem que a mão direita saiba o 

que a esquerda está fazendo”, sem anúncio do ocorrido, “sem tocar 

trombetas”, ou seja, sem anunciar o fato/feito.  

ALGUNS DETALHES SOBRE A PARTE (INSTRUMENTO) USADA NA 

REALIZAÇÃO DO MILAGRE: 
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 Quanto às partes que são instrumentos:  
 

O Senhor disse que deveríamos fazer “obras” em segredo 
de forma que uma mão sequer soubesse o que a outra mão teria 

feito. Isto é: “Um membro do corpo não deve notificar/falar ao 

outro membro aquilo que está fazendo para o Senhor.” 
 
Jesus disse que não poderíamos fazer “obras” diante dos 

homens, pois não haveria galardão algum diante de Deus, mas 
um mero reconhecimento humano. 

 

VERSÍCULOS:  

 MATEUS 6:1 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos 

homens, para serdes vistos por eles; aliás, não tereis galardão junto 

de vosso Pai, que está nos céus. 

Os servos devem agir sem fazer propaganda, sem 
anunciar o que está sendo feito pelas suas próprias 
mãos. Como disse Jesus: Que a mão esquerda não saiba o 
que fez a mão direita... Quem tem que ser “visto” é o 
Senhor, e não o instrumento que o Senhor usou para fazer 
a obra.  

 MATEUS 6:2-6 Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante 

de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem 

glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu 

galardão. 3 Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão 

esquerda o que faz a tua direita; 4 Para que a tua esmola seja 

dada em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te 

recompensará publicamente. 5 E, quando orares, não sejas como os 

hipócritas; pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, 

e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em 

verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 6 Mas tu, quando 

orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a 

teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará 

publicamente. 

Não devemos, como hipócritas, nos expor diante dos 
homens para sermos vistos. 

Não é só a oração que tem que ser feita “no interior 
do quarto e de portas fechadas”. Tanto é verdade que o 
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Senhor inicia falando que “não saiba a tua mão 

esquerda o que faz a tua direita”. Somente depois ele 
exemplifica o que seria fazer com uma mão sem que a 
outra ficasse sabendo. Os exemplos dado foi a oração e 
o ato de dar esmolas. Jesus diz que um membro do corpo 
“a mão direita” não podia ficar sabendo o que está 
fazendo o outro membro do corpo a “mão esquerda”. 

Pois bem, de nada adiantaria orar o fazer qualquer 
obra em segredo e DEPOIS SAIR DIZENDO, sem um sério 
motivo, que orou, jejuou, fez isso, fez aquilo, etc.  

 

É muito comum vermos pessoas anunciando: eu orei, 
eu jejuei, eu louvei, eu consultei, eu madruguei, eu fiz 
isso, eu fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro, eu, eu... 

 

O anunciador de seus próprios feitos não terá 
galardão diante de Deus. Ficam apenas com a gloria e 
reconhecimento terreno e humano. 

 

Há um ensino falso que leva as pessoas a 
“ANUNCIAREM”, darem “DECLARAÇÕES PESSOAIS” do 
que é feito pelo Senhor através de si mesmas. 
Com isso o galardão é perdido. Restam apenas 
honrarias humanas – já receberam o galardão do 
reconhecimento, honra e admiração humana. Surge 
à egolatria, as mentiras, as invejas, os 
mexericos. 

FALAR DE SI, falar enquanto parte, É SER UMA 
TESTEMUNHA FALSA. Jesus disse que falar de si não é 
testemunho, não é um “testifica” verdadeiro. Não sendo 
verdade, verdadeiro É PORQUE SE TRATA DE ALGO FALSO, 
MENTIROSO. Isso não é porque o fato “testificado” de si 
não ocorreu, mas porque NÃO SE TRATA DE TESTEMUNHO e sim 
de VOZ DE PARTICIPANTE, é a fala de uma parte, de um 
participante da benção do Senhor. 

REFERÊNCIA: 

 JOÃO 5:31 Se eu “testifico” de mim mesmo, 

o meu testemunho não é verdadeiro. 
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ESTE VERSÍCULO RESUME TUDO. SEGUNDO JESUS, FALAR, 
TESTEMUNHAR DE NÓS MESMOS É COMETER UM TESTEMUNHO FALSO, 
É FAZER UM TESTEMNHO NÃO VERDADEIRO.  

No âmbito cristão, falar de sim mesmo é lançar mão 
na gloria devida a Deus. 

Quando alguém fala do que Jesus fez na sua vida, ou 
na vida de outrem, através desse alguém, NÃO É UM 
TESTEMUNHO VERDADEIRO. POIS, NESSE CASO A PESSOA NÃO É 
TESTEMUNHA, MAS “PARTE”, “PARTICIPANTE” daquele feito. 
Nesse caso a pessoa acaba por pegar a gloria do Senhor 
para si.18 

Uma testemunha fiel FALA, TESTIFICA de atos que viu 
– testemunho direto, ou ouviu, ficou sabendo, de uma 
fonte fiel – testemunho indireto. 

 

UMA TESTEMUNHA ISENTA E FIEL É AQUELA QUE EXPÕE O 
QUE OUTRO FEZ,19 E O BÔNUS E O ÔNUS DO FEITO É TODO 
DAQUELE QUE FEZ TAL FEITO. A testemunha é neutra e nada 
leva pelo ato que testemunhou sobre outra pessoa.  

VERSÍCULOS: 

 MATEUS 6:2 Quando, pois, deres esmola, não faças tocar 

trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e 

nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos 

digo que já receberam o seu galardão.  

Idem. 

 MATEUS 6:16 E, quando jejuardes, não vos mostreis 

contristados como os hipócritas; porque desfiguram os seus 

rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade 

vos digo que já receberam o seu galardão. 

 

Os servos devem evitar anunciar o que fez, ou está 
fazendo, “por ordem” e “em nome do Senhor”. Não são 
cabíveis sequer atos disfarçados, (Mat.: 6:16), como 

                                                           
18 Quem fala de si é um ladrão da gloria de Deus. Por isso, Jesus disse que todos os que 
vieram antes Dele eram ladrões – eles de alguma forma recebiam a gloria devida somente a 

Deus. CONFORME: JOÃO 10:8 Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores; mas as ovelhas não os ouviram.   

 
19 JOÃO 5:32 Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que Ele dá de mim é verdadeiro. 
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faziam os fariseus. Não cabe na vida dos servos atos os 
quais venham a revelar, transparecer, as ações que DEVEM 
FICAR EM SEGREDO.  

 
Deus ver tudo e se houver alguma honra que venha 

Dele. Se nos expusermos diante dos homens é por que 

estamos buscando “honra” de homens - isso é um ato de 
hipocrisia e de egolatria.  
 

Quem revela o segredo, e “TESTEMUNHA/FALA”, daquilo 
que, PESSOALMENTE, está fazendo para Deus, ou para 
pessoas, ESTÁ BUSCANDO “ELOGIOS”, “reconhecimento”, e 
isso, é um ato tão maligno, tão abominável, diante de 
Deus quanto à fofoca, o disse-e-me-disse.20  

 

ALGUNS DETALHES SOBRE A PARTE BENEFICIÁRIA DO MILAGRE: 

 

 Quanto à parte que é beneficiária do milagre de 
Jesus: Vemos o Senhor Jesus proibir algumas “partes” de 
contarem o milagre que receberam, OU permitiu dizer, apenas, 
para os da sua própria casa.  

 
O Senhor expressamente disse a elas, o que todo fofoqueiro 

gosta de ouvir: “Não digas nada a ninguém”. Isso 
nos leva a reconhecer que o tão badalado testemunho pessoal 
NÃO foi PERMITIDO. 

 
Alguns deles não obedeceram e espalharam o ocorrido, 

fofocaram “muitas coisas”, com isso O SENHOR FICOU 
IMPEDIDO DE REALIZAR MAIS MILAGRES ALI.  

 
Quem fala dos seus feitos, ou do que recebeu de Jesus, 

acaba por atrapalhar a obra de Jesus, ao contrário de 
maximizar a obra do Senhor, impede-a. 

 
Uma “parte” sempre tem algo a mais a declarar, quase 

sempre valorizando, glorificando a parte que lhe toca.  
 
Quando alguém fala de si mesmo isso NÃO é testemunho, 

mas depoimento ‘PESSOAL’, declaração de uma parte 
beneficiária, ou instrumento, do milagre feito por Jesus. 

 

                                                           
20 Para mais detalhes leia nosso trabalho sobre a “tipologia maligna do pecado”. 
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Veremos abaixo, que o “TESTEMUNHO” PESSOAL ATRAPALHOU 

A OBRA DO SENHOR, ao invés de contribuir para ela.  

O PARTICIPANTE (PARTE) NÃO DEVE DAR DEPOIMENTO 

PESSOAL. Falar de si mesmo é buscar gloria e isso 

é um ato idolatria, portanto falso, mentiroso e 

injusto. 

VERSÍCULO: 

 JOÃO 7:18 Quem fala de si mesmo busca a sua 

própria glória; mas o que busca a glória daquele 

que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele 

injustiça.  
 

Como dito acima, quem fala de si buscar a própria gloria, 

em detrimento do Senhor que nos enviou, e isso é um ato 

falso, injusto, idolatra. Por sua vez, uma testemunha de 

Jesus BUSCA A GLORIA PARA O SEU SENHOR. 

A palavra fala que muitos não discernem o corpo de Cristo. 
Não sabem como trabalha e como não trabalha, o corpo de Cristo. 
Não sabem quem é o corpo-de-Cristo, e como é que esse corpo realiza 
as obras do Senhor. Devido essa deficiência estão: fracos, 
enfermos e dormindo.21  

 
Não podemos agir por conta própria, sem a direção do Espírito 

Santo, isso seria doença espiritual – (Mal de Alzheimer ou 
de Parkinson espiritual – membro agindo sem ser mandado pelo 
Cabeça-Jesus).  

 

Também não podemos deixar de fazer o que o Senhor 
manda fazer porque seria um ato de paralisia espiritual 
– (O Mal de paraplegia espiritual ocorre quando o crente 
não atende os comandos do Cabeça-Jesus através do 
Espírito Santo). 

  

Não devemos fazer propaganda a qualquer custo e a 

qualquer hora daquilo que o Senhor está fazendo em nós, 

                                                           
21 I CORÍNTIOS 11:30 Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 
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ou através de nós mesmos. Isso não é testemunhar e sim 

roubar a gloria devida ao Senhor.  

Ele disse que deveríamos fazer as nossas obras em segredo. 

(oração, ofertas...) Nem mesmo a mão direita poderia saber o que 

estava fazendo a mão esquerda.  

Algumas vezes o Senhor operava milagres e dizia “não conte nada 

a ninguém”. Os fofoqueiros, em desobediência a orientação recebida, 

saiam contando a todos que Jesus tinha operado milagre. Com esse 

fato o Senhor era impedido de continuar operando milagres ali. 

VERSÍCULOS MOSTRANDO que há HORA PARA CONTAR E ATÉ PARA NÃO CONTAR 

O MILAGRE recebido:  

 LUCAS 9:36 E, tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só; e eles calaram-se, e por 

aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. 
 

Mesmo como testemunha do que “viu” às vezes não convém 

falarmos... Porque não edifica, ou porque não está na hora de 

dizermos. Lembrando que a palavra fala que o fofoqueiro não 

vai para céu... (Salmos 15 e outras referências). 

 

 MARCOS 1:14 E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém; porém vai, 

mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para 

lhes servir de testemunho.  

 

MAIS alguns EXEMPLOS DADOS POR JESUS DEMOSTRANDO QUE UMA PARTE 

NÃO DEVE FALAR DE SI, porque falar de si NÃO É TESTEMUNHAR, e sim 

dar DEPOIMENTO DE PARTE. 

 PARTE UM: CURA DE UM LEPROSO, o qual não devia falar 
disso... APLICAÇÃO ESPIRITUAL: Libertação da lepra do 
pecado... 
 

 MARCOS 1:40-45 E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, e 

pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me.41 

E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, e tocou-o, e disse-lhe: 

Quero, sê limpo. 42 E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu, e ficou 

limpo. 43 E, advertindo-o severamente, logo o despediu. 44 E disse-lhe: 

Olha, “não digas nada a ninguém”; porém vai, mostra-te ao 
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sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes 

servir de testemunho. 45 Mas, tendo ele saído, começou a apregoar 

muitas coisas, e a divulgar o que acontecera; de sorte que Jesus já não 

podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em 

lugares desertos; e de todas as partes iam ter com ele.  

 
O fofoqueiro a respeito do que recebeu impede/atrapalha a 
continuação do ministrar de Jesus, naquela vida, naquele 
lugar. 

 

 MATEUS 8:4 Disse-lhe então Jesus: Olha, “não o digas a alguém”, 

mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, 

para lhes servir de testemunho. 

 

 PARTE DOIS: CURA DE UM PARALÍTICO, o qual não devia fazer 
declaração sobre isso... APLICAÇÃO ESPIRITUAL: 
Experiência de voltar a andar com Jesus. Se libertar de 
um andar carregado pelos outros, de depender de outros 
para receber o milagre. Ter um encontro com Jesus, se por 
de pé é andar no caminho da vida sem as “muletas” 
humanas... 

 

 MATEUS 9:6,7 Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na terra 

autoridade para perdoar pecados (disse então ao paralítico): Levanta-te, toma 

a tua cama, e ”vai para tua casa”. 7 E, levantando-se, foi para sua 

casa. 
 
Levou a cama para lembrar que Jesus é quem faz a obra e 
não o esforço humano que o conduziu até o autor do 
milagre. 
 

 PARTE TRÊS: CURA DE UM CEGO, o qual não devia falar 
disso... APLICAÇÃO ESPIRITUAL: Libertação das trevas do 
pecado.22 Libertação de vícios. Receber a visão espiritual 
e passar a andar por fé e não mais pela razão... 
 

 MATEUS 9:29-31 Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito 

segundo a vossa fé. 30 E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, 

dizendo: “Olhai que ninguém o saiba”. 31 Mas, tendo eles 

saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. 

                                                           
22 II PEDRO 1:9 Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da 

purificação dos seus antigos pecados.  
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O ato de sair falando dos feitos que recebeu de Jesus é ato típico 
de quem esta SE AFASTADO DA PRESENÇA DO SENHOR. 
 

 PARTE QUATRO: CURA DE OPRESSÕES DEMONÍACAS, o qual não 
devia falar disso... APLICAÇÃO ESPIRITUAL: Libertação de 
opressões espirituais... 

 

 LUCAS 8:38,39 E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, 

rogou-lhe que o deixasse estar com ele; mas Jesus o despediu, dizendo: 39 

“Torna para tua casa,” e conta quão grandes coisas te fez Deus. 

E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe 

tinha feito. 

 
Foi autorizado voltar para casa e ali dar 

declarações pessoais das grandes coisas que Deus fez. 
Entretanto, essa parte, como as outras anteriormente 
citadas, saiu mexericando de si mesmo por toda a cidade 
em desrespeito a palavra de Deus. 

 

 PARTE CINCO: RESSUREIÇÃO DE UMA MENINA, o qual não devia 
falar disso, NEM SEUS PAIS... (Não podiam falar do 

“tristemunho”, sucedido...)  
 

Há pessoas que contam seus pecados, seus 
“TRISTEMUNHOS”, como morreram espiritualmente e como 
Jesus lhes deu vida novamente. Achando que as pessoas 
irão esquecer-se do “tristemunho”, e lembrar apenas da 
benção. Entretanto, as pessoas só irão lembrar-se da 
queda, do pecado, e isso se tornando motivo de novas 
investidas, e novas mortes... APLICAÇÃO ESPIRITUAL: 
Libertação da morte espiritual imposta por pecados 
graves, pecados para a morte... Isso deve ficar em 
segredo. 
 

 LUCAS 8:52-56 E todos choravam, e a pranteavam; e ele disse: Não choreis; 

não está morta, mas dorme. 53 E riam-se dele, sabendo que estava morta. 54 

Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: 

Levanta-te, menina. 55 E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou; e Jesus 

mandou que lhe dessem de comer. 56 E seus pais ficaram maravilhados; e 

ele lhes “mandou que a ninguém dissessem o que 

havia sucedido”. 
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Jesus tem mandado às partes que a ninguém conte o 
sucedido. Se for uma testemunha então contente o que VIU 
ou OUVIU. Se for parte guarde a experiência para sua 
edificação pessoal, e no máximo que seja revelado apenas 
no seio familiar. Mesmo na família é preciso ter 
cautela, pois há exemplos de servos que foram 
perseguidos por parentes por terem falado das bênçãos, 
mesmo no meio da parentela.  
 

MAIS ALGUNS EXEMPLOS DE COMO PROCEDER, e como não 
proceder, Se for PARTICIPANTE DE UM MILAGRE 
OPERADO POR DEUS. 
 

 José, filho de Israel, foi visitado por Deus, principalmente, 
em dons espirituais – sonhos e interpretação de sonhos.  
 

José contava os sonhos para sua família. Isso motivou a 
perseguição, a inveja e o ódio que José sofreu dentro da sua 
família.23 Jose chegou a ser vendido como escravo porque José 
não guardava os segredos de sua intimidade com Deus.  

 
 Sansão matou um leão e guardou segredo sobre o feito – nem em 

sua casa ele contou a operação do Espírito Santo.24 Sansão foi 
um instrumento nas mãos do ESPÍRITO SANTO, um participante do 
milagre.  

 
Enquanto a operação do Espírito Santo, na vida de Sansão, 

estava em segredo, o Leão que foi morto estava produzido mel, 
de abelhas. Mel que serviu de alimento, e mais força, para o 
próprio Sansão, e para a sua família.25  

 

                                                           
23 GÊNESIS 37:5 Teve José um sonho, que contou a seus irmãos; por isso o odiaram ainda mais. 

9 E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho; e eis que o sol, e a 

lua, e onze estrelas se inclinavam a mim. 10 E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai, e disse-lhe: 

Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? 11 Seus 

irmãos, pois, o invejavam; seu pai porém guardava este negócio no seu coração.  
  
24JUÍZES 14:6 Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça 

um cabrito, sem ter nada na sua mão; porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha 

feito. 
 
25 JUÍZES 14:8,9 E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la; e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, 

eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. 9 E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele; e foi a 

seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram; porém não lhes deu a saber que tomara o mel do 

corpo do leão. 
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Quando Sansão inicia a exposição do segredo que teve com o 
leão – ao invés de COMUNHÃO – SURGE UMA COMPETIÇÃO, com choro, 
fingimento, brigas, ameaças, traição, homicídios, ira...26 
Quando finalmente contou o enigma, isso foi motivo de vitória 
do reino do inimigo, e mais sofrimento, e derrotas, para Sansão.  

 
Sansão não teria sofrido derrotas se ele não tivesse falado 

da vitória sobre o leão que recebera por operação do Espírito 
Santo. 

 
 Deus também usou o rei Davi para matar um leão e depois um urso 

– que estavam atacando o rebanho. Ninguém ficou sabendo dos 
milagres que Davi recebeu. Esses dois fatos guardados em segredo 
foi “combustível espiritual – o mel” para Davi vencer mais uma 
batalha – agora contra o gigante Golias. Davi expõe os milagres 
anteriores, ao enfrentar Golias. Porém, Davi teve o cuidado de 
dizer quem foi o autor das façanhas: o Deus de Israel.27 As 
glorias e honrarias devem sempre ser dadas a Deus. 
 

 O rei Ezequias expõe todos os segredos do seu reino para o rei 
da Babilônia. Por causa da exposição tudo foi levado pelo rei 
inimigo do povo de Deus.  
 

O rei Ezequias não soube guardar os “tesouros” do seu reino, 
não guardou a intimidade com Deus.28  

                                                           
26 JUÍZES 14:12-20 Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar; e, se nos sete dias das bodas o 

decifrardes e descobrirdes, eu vos darei trinta lençóis e trinta mudas de roupas. 15 E sucedeu que, ao sétimo dia, disseram à 
mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e 

à casa de teu pai; ... 16 E a mulher de Sansão chorou diante dele, e disse: Tão-somente me desprezas, e não me amas; ...17 

E chorou diante dele os sete dias... 18 ... Se vós não lavrásseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu 

enigma. 19 .. matou deles trinta homens, 20 E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o 

acompanhava. 

 
27 I SAMUEL 17:34-37 Então disse Davi a Saul: Teu servo apascentava as ovelhas de seu pai; e quando vinha um leão e um 

urso, e tomava uma ovelha do rebanho, 35 Eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca; e, quando ele se levantava contra 

mim, lançava lhe mão da barba, e o feria e o matava. 36 Assim feria o teu servo o leão, como o urso; assim será este incircunciso 

filisteu como um deles; porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 37 Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do 

leão, e das do urso; ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. 

28 II REIS 20:13 E Ezequias lhes deu ouvidos; e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e 

os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros; coisa nenhuma houve que não 

lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. 14 Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, e lhe disse: 

... Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram; coisa nenhuma há nos meus 

tesouros que eu não lhes mostrasse. 16 Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. 17 Eis que vêm 

dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será 

levado a babilônia; não ficará coisa alguma, disse o SENHOR. 18 E ainda até de teus filhos, que procederem 

de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da babilônia. 
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Quem não sabe guarda as bênçãos que tem “entesourado”, os 
milagres recebidos de Deus, corre sério risco de perder tudo – 
o inimigo irá fazer guerra para tomar o que Deus concedeu ao 
falador, a mexeriqueiro de si mesmo. 
 

O fofoqueiro de si mesmo vira alvo do inimigo do reino de 
Deus.29 O anunciador do que recebeu – o participante, chama a 
atenção para si e vira alvo. O autoelogio, a auto lisonja serve 
somente a quem está se vangloriando, e não ao Senhor.30  

 
As testemunhas de Jesus chamam a atenção para O SENHOR e 

para os milagres na vida de outros – nesse caso, as testemunhas 
e os beneficiários dos milagres estão escondidos no Senhor. 

 

 Maria mãe de Jesus, (homem), quando percebia os milagres e 
profecias na vida de seu filho, ela guardava tudo em segredo no 
seu coração.31 

 
 A bíblia cita um homem que foi levado por Deus até o terceiro 

céu. O apóstolo Paulo cita o fato de forma a não ser 
identificado, quem foi o homem que Deus tinha levado ao terceiro 
céu. Nesse acontecido, a parte, o participante, o “eu”, não 
apareceu.32 

 
 O autor do livro de Hebreus também usou do anonimato. Não ficou 

relatado quem foi o autor do livro de Hebreus.  
 

O autor desse livro vai direto às maneiras de Deus falar a 
seu povo. O importante é que DEUS falou, fala e falará a seu 
povo.  

Através de quem Deus está falando? Através de Jesus, o filho 
de Deus. O instrumento usado por Jesus, para escrever o livro 

                                                           
29 O FIEL MANTEM O SEGREDO. SÓ FALA SE FOR TESTEMUNHA – para gloria do Senhor. O fiel NÃO 

BUSCA RECONHECIMENTO PELO QUE DEUS FEZ. DEUS SABE TUDO ENTÃO NÃO PRECISA FALA, ELE 
JÁ SABE. A PARTE FIEL NÃO SE EXPÕE, NEM BUSCA VANTAGEM PARA SI NOS FEITOS DO SENHOR.  
 

 PROVÉRBIOS 11:13 O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. 

 
30 EGOLATRIA PODE SER O LISONJEAR A SI PRÓPRIO... 

 ROMANOS 16:18 Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre; e 

com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. 

 
31 LUCAS 2:19 Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração.  

 
32 II CORÍNTIOS 12:2 Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei; 

Deus o sabe) foi arrebatado ao terceiro céu.  
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de Hebreus, é indiferente. A gloria é de Deus. Jesus fala a seu 
POVO através de dons, milagres, maravilhas. Se nós vemos uma 
maravilha na vida de outros, ou ouvimos falar dela, devemos 
testemunhar disso para gloria de Jesus - nesse caso somos 
testemunhas.  
 

Agora, se somos o instrumento, o membro usado por Jesus, ou 
se somos o alvo do milagre de Jesus, então devemos buscar o 
ANONIMATO, para não roubarmos a gloria Dele, nem nos 
transformarmos em alvo de perseguições de homens, do adversário, 
e de seus “anjos caídos”.  

 
Se de fato o milagre do qual alguém PARTICIPOU vai 

glorificar a Deus, e não ao homem, CONTE DE FORMA ANÔNIMA, CONTE 
NA TERCEIRA PESSOA, conte se colocando como uma testemunha 
imparcial e indireta.  

 
Não devemos contar NOS APRESENTANDO COMO uma parte, como 

“um bom moço”, porque a parte é parcial e seu falar, nesse caso, 
é um testemunho falso.  

 
Se tiver de falar, então, conte como se fosse uma testemunha 

indireta, ou até como testemunha direta, sem que a parte 
beneficiária do milagre, ou o instrumento usado por Jesus, 
apareça. FAÇA EM SEGREDO, guarde no coração, E O PAI QUE VÊ EM 
OCULTO TE RECOMPENSARÁ... 

 
Quem fala dos seus próprios bons feitos, boas obras, está 

se declarando justo, correto, perfeito DIANTE DOS HOMENS. Está 
fazendo uma declaração pessoal de seus feitos por achar que isso 
é algo bom, elevado. No entanto, para Deus isso é uma abominação, 
um trapo de imundície. 33 

11. HÁ DIFERENÇA ENTRE EXEMPLO DE VIDA E TESTEMUNHO? 

Resposta: SIM. Principalmente porque uma testemunha FALA do que 

“viu” ou “ouviu”. Enquanto, o BOM exemplo ocorre pelo VIVER a 

palavra de Deus, sem anúncio, sem alarde de seus próprios feitos.  

                                                           
33 SE FALARMOS DAQUILO QUE DEUS FEZ EM NÓS OU ATRAVÉS DE NÓS ESTAMOS FAZENDO O QUE NÃO CONVÉM 
FAZER. Porque é uma forma de nos mostramos justos, corretos, perfeitos diante dos homens. 

 

 LUCAS 16:15 E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus 

conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. 

 ISAÍAS 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia; e todos 

nós murchamos como a folha, e as nossas iniqüidades como um vento nos arrebatam.  
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É comum vermos pessoas, tais quais os fariseus, pregando 

rigidamente, falando o que deve ser feito. Todavia, elas mesmas 

não dão o bom exemplo praticando em suas vidas a palavra. 

Pregam com a boca a “teoria do que deve ser vivido/feito” e 

despregam, desdizem com seus atos contrários ao que ensinam. 
 

Viver a palavra de Deus é diferente do ato de falar o que 

viu, ou ouviu, na vida de outrem, bem com é diferente de falar 

de si mesmo. 

Uma testemunha fala de “outrem” e não de si mesmo. 

Testemunhar é um ato neutro quanto ao fato testemunhado. A 

testemunha não participou do ato que ela está testemunhando.  

Por sua vez, o “exemplo de vida” é ato vivo, é vivido, é 

ativo, é PARTICIPATIVO. O bom exemplo é fruto de ato praticado 

de acordo com a palavra de Deus.  

O exemplo a ser seguido NÃO é proveniente do ato de falar de 

outros, nem fruto de falar de si mesmo. O exemplo bom surge 

quando se vive/pratica a palavra, e não aparece do ato de falar 

do que se viu ou ouviu na vida de outros, muito menos do ato de 

falar da sua própria vida.  

VERSÍSULOS RELACIONADOS A EXEMPLO DE VIDA: 

 

  I PEDRO 3:1 Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios 

maridos; para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de 

suas mulheres sejam ganhos sem palavra; 16 Tendo uma boa 

consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem 

confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. 
 

O apostolo Pedro ensinou que: “pelo porte de suas mulheres 

sejam ganhos sem palavra”.  
 
Ele deixou claro que é SEM PALAVRA e por um “porte”, pelo 
exemplo de vida é uma forma das pessoas serem alcançadas pelo 
Senhor.  
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 JOÃO 13:15  Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais 

vós também. 

 
O exemplo a ser seguido não é fruto de falar do que viu ou ouviu, 
nem de si mesmo. O exemplo é dado pelo de viver da mesma forma do 
“exemplo”, e não pelo falar de si mesmo como um bom exemplo a ser 
seguido. 

 

 FILIPENSES 3:17 Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, 

segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. 

 
O exemplo surge pelo viver, pelo praticar a palavra. Não há exemplo 
teórico, falado. Não há exemplo de vida, apenas, pelo falar do que 
deve ser feito, mas pelo fazer o que a palavra manda viver. 

 

 I TESSALONICENSES 1:7 De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis 

na Macedónia e Acaia. 

 
Idem. 

 

 II TESSALONICENSES 3:9 Não porque não tivéssemos autoridade, mas para 

vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. 
 

Idem. 

 

 I TIMÓTEO 4:12 Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, 

na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 
 

Paulo instrui Timóteo a viver a palavra, e não apenas pregar para 

os outros viverem.  

 

 TITO 2:7 Em tudo te dá por exemplo de boas obras; na doutrina mostra 

incorrupção, gravidade, sinceridade. 
 

TITO, tal qual Timóteo, deveria ter compromisso de viver o que 
estava pregando. Ele deveria viver e não apenas ensinar o que os 
outros deveriam viver.  

 

 I PEDRO 2:21 Porque para isto sois chamados; pois também Cristo padeceu por 

nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. 

 

 I PEDRO 5:3 Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de 

exemplo ao rebanho.  
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 HEBREUS 13:7 Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de 

Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. 
 

Atualmente é comum vermos pregações, em todos os lugares, 

cobrando “incorrupção, gravidade, sinceridade, santidade”, (Tito 2:7). 
Quanto O EXEMPLO de vida? Isso é raro mesmo na vida de tais 
pregadores.  

 
Desde os dias de Jesus já era assim. O Senhor disse que os 

servos, de então, deveriam fazer tudo que os fariseus ensinavam, 
e não deveriam proceder como eles viviam. 

 

Pois bem, o bom EXEMPLO é necessário e útil na vida 

dos servos. Entretanto, bom exemplo não é o mesmo que 

ser testemunha do Senhor, muito embora o bom exemplo seja 

mais útil à obra de salvação do que o testemunho. Isso 

porque a testemunha apenas fala, e fala da bênção na vida 

de outros.  

Por sua vez, o bom exemplo é fruto de vida vivida 

segundo a palavra de Deus. 

Por tudo isso bem cabe aqui o alerta do apóstolo 

Tiago, quanto exemplo de vida: Fé teórica é morta.34 Em 

outras palavras: Fé teórica, falada e não vivida não há 

VIDA, é fé morta. 

12. QUAL É O MAIOR TESTEMUNHO QUE OS SERVOS DEVEM FALAR? 

Resposta: O maior testemunho a ser falado é a própria 

palavra do Senhor, é a pregação da palavra de Deus.  

                                                           
34 TIAGO 2:17,18 Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. 18 Mas dirá alguém: Tu 

tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. 
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Isso, não só porque Jesus é a fiel testemunha 35 e é 

a palavra de Deus.36 Mas, também, porque ouvimos falar a 

respeito da palavra e dos testemunhos contidos nela, e 

temos a missão de falar a respeito das informações que 

ela contém. Neste caso somos testemunha “indireta” dos 

grandes feitos do Senhor, relatados na sua palavra. 

Se tivermos que falar alguma coisa que preguemos os 

feitos de Jesus e seu ministério salvador, e nunca dos 

nossos próprios feitos por melhores que sejam. 

VERSÍCULOS SOBRE A PALAVRA QUE É UM TESTEMUNHO A SER PREGADO:  

 SALMO 119:14,24,46,125,168 Folguei tanto no caminho dos teus 

testemunhos,...24 Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus 

conselheiros. 46 Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me 

envergonharei. 125 Sou teu servo; dá-me inteligência, para entender os teus 

testemunhos. 168 Tenho observado os teus preceitos, e os teus 

testemunhos,... 111 Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para 

sempre, pois são o gozo do meu coração. 

 

 SALMO 19:7 A lei do SENHOR é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do 

SENHOR é fiel, e dá sabedoria aos símplices. 

 

 SALMO 78:56 Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não 

guardaram os seus testemunhos. 

 

 SALMO 93:5 Mui fiéis são os teus testemunhos; a santidade convém à tua casa, 

SENHOR, para sempre. 

 

 APOCALIPSE 1:2 O qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus 

Cristo, e de tudo o que tem visto. 
 

                                                           
35 APOCALIPSE 1:5 E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e 

o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, 

36 JOÃO 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 
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13. UM POUCO MAIS DE FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA SOBRE 
TESTEMUNHOS. 

 MARCOS 6:11 E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, 

sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. 

Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e 

Gomorra, do que para os daquela cidade. 

 MARCOS 13:9 Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios 

e às sinagogas; e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes 

e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. 

C/C 

 LUCAS 21:12,13 Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, e vos 

perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à 

presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. 13 E vos acontecerá 

isto para testemunho. 
 

O Senhor diz que os servos seriam entregues, açoitados, presos... 

Certamente que seriam levados às sinagogas e à presença de presidentes e 

reis NÃO PARA FALAR, para dar testemunho falando, mas, para sofre, muitas 

vezes, SEM poderem falar. 

Neste versículo, o testemunho NÃO seria o falar sobre algo recebido do 

Senhor, ou feito para o Senhor. Aqui, vemos que O TESTEMUNHO dos servos 

era SOFRER AÇOITES, PERSEGUIÇÕES, HUMILHAÇÕES. Isso “serve” de testemunho.  

 LUCAS 4:22 E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras 

de graça que saíam da sua boca; e diziam: Não é este o filho de José? 

 
 Vemos aqui um exemplo CLARO da ação das testemunhas nos termos: “todos 

lhe davam testemunho” e “diziam: Não é este o filho de José?”. As testemunhas 

não falavam de si mesmas, mas falava a respeito de Jesus e dos feitos de 

Jesus. 

Vemos, também, a ação de Jesus como parte, autor de obras, através do 

termo: “Maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca.” Como é 

percebido Jesus nada falou, ou expos, a respeito do que estava fazendo 

para o “PAI”. AS palavras de graça que saiam da boca de Jesus não eram 

palavras para DIZER o que Ele, Jesus, estava fazendo para Deus, também 

não falava do que Ele estava recebendo de Deus. 

 LUCAS 5:14 E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao 

sacerdote, e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhes 

sirva de testemunho. 
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Aqui, vemos a palavra “TESTEMUNHO” num contexto diferente. O testemunho 

seria o cumprimento de ordenanças da Lei de Moisés. Como é sabido o cumprir 

da lei tem alcance “espiritual”. O cumprimento da lei fica registrado, 

“testemunhado” para a ETERNIDADE. Como diz a bíblia, no livro de 

Malaquias,37 existe um “memorial” diante de Deus de tudo que seus servos 

fazem em cumprimento da sua palavra, portanto seria um registro BOM para 

o “povir”. Seria A PRODUÇÃO antecipada de uma prova “testemunhal” da 

defesa. 

 LUCAS 9:5 E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o 

pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. 
 

Aqui o testemunho é um registro, um memorial, RUIM, ACUSATÓRIO.  

A recusa em receber os servos do Senhor ficaria registrada, eternamente, 

como prova testemunhal acusatória. 

O TESTEMUNHO NÃO SERIA a voz DOS SERVOS DO SENHOR, mas um “ATO” de 

protesto, o sacudi o pó dos pés, o qual seria um memorial eterno 

‘acusatório’, contra aqueles os quais não tenham recebidos os servos do 

Senhor em suas cidades.  

 JOÃO 1:6,7 Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. 7 Este 

veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. 
 

João Batista veio para “testificar”, “testemunhar” sobre a pessoa de 

Jesus. João não veio para FALA de seus próprios “bons” feitos a mando do 

Senhor.  

O TESTEMUNHO DE JOÃO BATISTA consistia em falar a respeito do “cordeiro 

de Deus que tira o pecado do mundo”.  

João Batista não falava de si mesmo como “luz do mundo”, como “exemplo a 

ser seguido”. João Batista não se apresentava com modelo de boas práticas 

e obediência à palavra de Deus. João “testificava”, “testemunhava” de 

Jesus a luz do mundo. O testemunho dos servos é esse: É FALA SOBRE JESUS.  

 JOÃO 1:19,20 E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém 

sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? 20 E confessou, e não negou; confessou: Eu não 

sou o Cristo... 26 ... no meio de vós está um a quem vós não conheceis. ... 29 ... e 

disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 32 ... Eu vi o Espírito 

descer do céu como pomba, e repousar sobre ele. 33 E eu não o conhecia, mas o que 

                                                           
37 MALAQUIAS 3:16 Então aqueles que temeram ao SENHOR falaram freqüentemente um ao outro; e o SENHOR atentou 

e ouviu; e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o SENHOR, e para os que se lembraram do seu 

nome. 
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me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o 

Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 34 E eu vi, 

e tenho testificado que este é o Filho de Deus. 
 

C/C 

 JOÃO 3:26 E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo 

além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com 

ele. 
 

Uma fiel testemunha do Senhor, tal qual João Batista, fala, testifica, 

testemunha a respeito de Jesus. Uma testemunha de Jesus não fala de seus 

dotes, mas fala daquele que é sobre tudo e sobre todos.  

As testemunhas do Senhor falam de Deus Pai, Deus filho e Deus Espírito 

Santo, a semelhança do que testemunhava João Batista. 

 JOÃO 3:31-34 Aquele que vem de cima é sobre todos; aquele que vem da terra é da 

terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. 32 E aquilo que ele viu 

e ouviu isso testifica; e ninguém aceita o seu testemunho. 33 Aquele que aceitou 

o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. 34 Porque aquele que 

Deus enviou fala as palavras de Deus; pois não lhe dá Deus o Espírito por 

medida. 
Jesus enquanto testemunha fiel FALA DE DEUS. JESUS FALA AQUILO QUE VIU E 

OUVIU, de Deus, no céu.  

Uma testemunha fiel não testemunha de si mesma, ela há de falar aquilo 

que “viu” e “ouviu”. No caso de Jesus, Ele fala de Deus confirmando que 

Deus é verdadeiro. No caso dos servos de Jesus, haveremos de falar de 

JESUS confirmado que Jesus é a verdade e a vida. Não podemos falar, 

“testificar” de nós mesmos, porque isso não seria um testemunho fiel e 

VERDADEIRO.38 

 JOÃO 5:36 Mas eu tenho maior testemunho do que o de João; porque as 

obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, 

testificam de mim, que o Pai me enviou. 
 

Jesus apresenta uma testemunha MAIOR que o testemunho de João 

Batista. Muito embora, a função de João Batista fosse testemunha a 

respeito de Jesus. O Senhor disse que o testemunho maior era: “as obras 

                                                           
38 JOÃO 5:31 Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. 
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que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam 

de mim”.  

Como sabemos “obras” não são falantes de si mesmas, nem são pessoas 

que falam, diferentemente de João Batista o qual era bastante falador. 

Muito embora, não fale de si, uma obra que o Senhor realiza testifica, 

testemunha, fala mais alto, que a voz humana. Com isso, o Senhor confirma 

que não necessita de testemunho do homem, apenas nos usa por misericórdia 

e graça. Ele tem sua própria forma de demonstrar a sua verdade e o seu 

reino, sem necessitar de testemunho/fala de homens...39 

 JOÃO 8:13 Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo; o teu 

testemunho não é verdadeiro. 
Até os fariseus sabiam que um testemunho pessoal, um testemunho de si 

mesmo não era um testemunho verdadeiro.  

 JOÃO 19:33-35 Mas, vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as 

pernas. 34 Contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo 

saiu sangue e água. 35 E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é 

verdadeiro; e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais.  

  

Aqui é visto o falar de uma testemunha. Ela conta o que viu. Essa 

testemunha não está falando de si mesma. Ela não fala de seus dotes e 

feitos a serviços do Senhor. Ela esta “TESTEMUNHANDO” o que fizeram com 

Jesus depois de crucificado.  

A testemunha disse que: “um dos soldados lhe furou o lado com 

uma lança, e logo saiu sangue e água”. A testemunha é inativa, ela 

nada fez, nem sofreu. Evidentemente que, não foi a testemunha que furou 

o Senhor, nem foi furada pelo soldado. A testemunha relata, fala, apenas, 

o que VIU o soldado fazer com Jesus.    

 JOÃO 21:20-24 E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem 

Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: 

Senhor, quem é que te há de trair? 21 Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e 

deste que será? 22 Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, 

que te importa a ti? Segue-me tu. 23 Divulgou-se, pois, entre os irmãos este 

dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse 

que não morreria, mas: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te 

importa a ti? 24 Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu; 

e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. 

 
Aqui vemos um discípulo testemunhando uma confusão de entendimento sobre 
o que Jesus falara a respeito de um discípulo.  
 

                                                           
39 JOÃO 5:34 Eu, porém, não recebo testemunho de homem; mas digo isto, para que vos salveis. 
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Notamos que o Senhor falara a respeito do próprio apóstolo João. Ele, 
entretanto, ao escrever se colocou de forma anônima. No verso 20 ele 

escreveu “aquele discípulo a quem Jesus amava”, e no verso 23 “aquele discípulo”. 
FEZ ISSO buscando se esconder, por se tratar de informações e 
participações, nas quais o próprio escritor estava envolvido. 
 
Ele não buscava falar de si mesmo. O que João queria era TESTEMUNHAR a 
respeito da confusão sobre o que Jesus disse e da falta de compreensão 
dos outros discípulos.  
 
Como é percebido aqui até entre os apóstolos existiam os que não alcançavam 
o que Jesus estava falando, e por isso DIVULGAVAM algo que não era a 
expressão da verdade. 
 
O que escritor estava, aqui, colocando como testemunho da verdade era uma 
correção para esse ensino errôneo a respeito do que Jesus disse sobre 

“aquele discípulo a quem Jesus amava”. 

 

 ATOS 7:44 Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, 

como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha 

visto. 
 

Mais um exemplo de testemunho o qual não era uma boca para falar de si 

mesmo. “O tabernáculo do testemunho”, UMA TENDA erguida durante a 

caminhada do povo de Deus. As tribos israelitas tinham a missão de manter 

erguida uma tenda chamada de tabernáculo do testemunho. Nesta tenda eram 

feitos os cultos de adoração a Deus. O tabernáculo, por obvio, nada falava 

de si mesmo – ele dava um testemunho sem palavra alguma. Muito embora, 

fosse o lugar de onde Deus falava a seu povo. Quem falava ali era o Senhor 

dos exércitos, e não o tabernáculo. Esse tabernáculo do testemunho era a 

morada de Deus no meio de seu povo, um lugar onde os sacerdotes de Deus 

realizavam o culto racional ao Senhor. 

Os servos são os sacerdotes, e também tabernáculo, do Senhor. Somos também 

A MORADA DE DEUS em Espírito. Quem tem que falar é a presença de Cristo 

em nós. Ela não fala de nós mesmo, não fala a respeito da tenda, não 

testifica dos servos. A UNÇÃO, O ESPÍRITO SANTO fala, TESTEMUNHA DE JESUS. 

A voz não pode ser da “morada de Deus”, quem tem que falar É O MORADOR, 

é o Espirito Santo de DEUS, que habita em NÓS.  

  

 ATOS 20:24 Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra 

com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar 

testemunho do evangelho da graça de Deus. 
 

C/C 
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 ATOS 26:22 Mas, alcançando socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço 

dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais 

do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. 
 

Os servos, as testemunhas de Jesus, tem a nobre missão de DAR TESTEMUNHO 

DO EVANGELHO, falamos sobre a bíblia, (profetas, Moises, NT). Um dos 

nossos testemunhos indiretos é a respeito da palavra do Senhor. Devemos 

falar do evangelho da graça de Deus, e não de nós mesmos. O apóstolo 

chega a dizer que: “não dizendo nada mais do que o que os profetas e 

Moisés disseram que devia acontecer.” 

A seguir vamos avaliar a tipologia dos servos comparados com uma 

carta.  

14. COMO ENTENDER A TIPOLOGIA “VÓS SOIS CARTA DE CRISTO?” 

Resposta: A palavra fala que somos carta aberta, conhecida e lida 

por todos. Pois bem, uma carta não fala de si mesmo. As 

informações que ela contém são destinadas ao conhecimento de 

outras pessoas. A carta é passiva, quanto a seu conteúdo. Ela 

não apresenta coisa pessoal, da própria carta, mas, é útil apenas 

a quem a escreveu. A carta não fala. Outros é que devem olhar 

para elas e absolver não a carta mas o conteúdo da carta... 

Por todos os ângulos vemos que os servos tais qual uma carta 

não deve falar de si mesmo.  

A figura carta se amolda perfeitamente ao EXEMPLO DE VIDA. Um 

viver SEM propaganda, marketing pessoal, citado no item anterior. 

Devemos ser úteis VIVENDO como condutor das informações 

daquele que escreveu em nós a sua palavra. Devemos ser úteis ao 

Espírito Santo. Mesmo assim, o importante é o conteúdo e não nós 

mesmos.  

Devemos apresentar EXCLUSIVAMENTE o conteúdo em nós escrito 

pelo Espírito Santo, e isso de FORMA DE VIDA ANÔNIMA, E SILENCIOSA. 

Quem deve ‘FALAR’ é a PALAVRA DE DEUS vivida/viva EM NÓS, e nunca 

os servos-cartas / CARTEIROS. 

VERSÍCULOS SOBRE A TIPOLOGIA DOS SERVOS COMO CARTA: 

 II CORÍNTIOS 3:1-3 Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós 

mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou 

http://www.revelacaodabiblia.com.br/


O QUE É UMA TESTEMUNHA E O QUE É UM PARTICIPANTE DE UMA OBRA. 

56 
 

Arq.: O QUE E UMA TESTEMUNHA 
Versão: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:33:41. 
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR e o E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com 

de recomendação de vós? 2 Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, 

conhecida e lida por todos os homens. 3 Porque já é manifesto que vós sois a carta 

de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do 

Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 

 
A seguir falaremos sobre variados usos da palavra “testemunho” na bíblia... 

15. DIFERENTES TIPOS DE USO DA PALAVRA “TESTEMUNHO”. 

Na bíblia, como em qualquer lugar, uma mesma palavra pode ter 
variados significados.  

A palavra “testemunho” não é exceção a esta regra. Testemunho 
e testemunha podem ser muitas coisas diferentes, iguais, ou 
complementares entre si.  

 
Complicando, um pouco mais, na bíblia, variados contextos e 

coisas podem simboliza um mesmo fato. 
 
Neste tópico veremos que testemunhar, ou ser testemunha, não 

é apenas O ATO DE “testificar”, de “comprovar” um fato ocorrido. 
O uso da palavra “testemunho” não é exclusividade para o ATO DE 
FALAR DE ALGO, VISTO – TESTEMUNHO DIREITO, OU OUVIDO – TESTEMUNHO 
INDIRETO.  

 
Veremos, a seguir, que muitas coisas as quais não falavam, 

não tinha boca, mesmo assim eram usadas como “testemunho” de algum 
fato. Isso reforça o ensino que “testemunhar” nem sempre é falar 
sobre alguma coisa. 

 

15.1 O SENHOR JESUS É UMA TESTEMUNHA FIEL. 

 

 I TIMÓTEO 2:6 O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, 

para servir de testemunho há seu tempo. 

 

 APOCALIPSE 1:5 E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel 

testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. 

Aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. 

 

15.2  DEUS PAI TAMBÉM DEU O SEU TESTEMUNHO.   

 I JOÃO 5:9 Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é 

maior; porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. 
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 I JOÃO 5:11 E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida 

está em seu Filho. 

   

 I JOÃO 5:10 Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho; 

quem a Deus não crê mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que 

Deus de seu Filho deu. 
 

15.3 O ESPÍRTIO SANTO É UMA TESTEMUNHA DE JESUS. 

 

 APOCALIPSE 19:10 E eu lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele disse-me: 

Olha não faças tal; sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho 

de Jesus. Adora a Deus; porque o testemunho de Jesus é o espírito de 

profecia. 

 

15.4 PESSOAS PODEM SER TESTEMUNHAS DE OUTRAS 

PESSOAS. 

 

 III JOÃO 1:12 Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade; e 

também nós testemunhamos; e vós bem sabeis que o nosso testemunho é 

verdadeiro. 

 ÊXODO 20:1 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 
 

15.5 UMA ALIANÇA/PACTO ENTRE PESSOAS SERVIA DE 

TESTEMUNHO. 

 

 GÊNESIS 31:44 Agora pois vem, e façamos aliança eu e tu, que seja por 

testemunho entre mim e ti. 

 

15.6 CUMPRIR A LEI ERA UMA FORMA DE TESTEMUNHO PARA O 

“PORVIR”. 

 

 MARCOS 1:44 E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém; porém vai, mostra-

te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, 

para lhes servir de testemunho. 
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15.7 SOFRER POR FÉ NO SACRIFÍCIO DE JESUS É UM 

TESTEMUNHO. 

 

 APOCALIPES 6:9 E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas 

dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho 

que deram. 

 APOCALIPSE 1:9 Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na 

aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, 

por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. 

 APOCALIPSE 11:7 E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do 

abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. 

 APOCALIPSE 12:17 E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao 

remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm 

o testemunho de Jesus Cristo. 

 APOCALIPSE 20:4 E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o 

poder de julgar; e vi as almas daqueles que foram degolados pelo 

testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem 

a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e 

viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos. 

15.8 A PALAVRA DO SENHOR É UM TESTEMUNHO. 

 

 APOCALIPSE 12:11 E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela 

palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte. 
 

15.9 UM ANIMAL DILACERADO ERA USADO COMO 

TESTEMUNHO. 

 

 ÊXODO 22:10,11,13 Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou 

boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, ou arrebatado, 

ninguém o vendo, 11 Então haverá juramento do SENHOR entre ambos, de 

que não pós a sua mão nos bens do seu próximo; e seu dono o aceitará, e o outro 

não o restituirá. 13 Porém se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, 

e não pagará o dilacerado. 

 
O animal dilacerado era apresentado como prova material. O dilacerado 
era o testemunho material de que aquele que guardava o animal alheio 
não tinha culpa do extravio/morte do animal alheio o qual guardava 
consigo.  
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15.10 O MANÁ, A TÁBUA DA LEI, A VARA DE ARÃO QUE FLORECEU 

ERAM TESTEMUNHOS. 

 

 ÊXODO 31:18 E deu a Moisés (quando acabou de falar com ele no monte Sinai) 

as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de 

Deus. 

 ÊXODO 34:29 E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai trazia as duas 

tábuas do testemunho em suas mãos, sim, quando desceu do monte, Moisés 

não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. 

 ÊXODO 32:15 E virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do 

testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados; de um e de outro lado 

estavam escritas. 

 ÊXODO 40:20 Tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca; 

e pós o propiciatório em cima da arca. 

 

15.11 A ARCA DA ALIANÇA ERA CHAMADA DE ARCA DO 

TESTEMUNHO. 

 

 ÊXODO 25:16 Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. 

 

 ÊXODO 25:21 E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres 

posto na arca o testemunho que eu te darei. 

 

 ÊXODO 26:33 Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do 

testemunho ali dentro do véu; e este véu vos fará separação entre o santuário 

e o lugar santíssimo, 

 

 ÊXODO 27:21 Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do 

testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, 

perante o SENHOR; isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, 

pelas suas gerações. 

 

 ÊXODO 30:6 E o porás diante do véu que está diante da arca do 

testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me 

ajuntarei contigo. 

 

 ÊXODO 30:36 E uma parte dele moerás, e porás diante do testemunho, na 

tenda da congregação, onde eu virei a ti; coisa santíssima vos será. 

 

 ÊXODO 31:7 A saber: a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o 

propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda; 
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 ÊXODO 39:35 A arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório. 

 

 NÚMEROS 4:5 Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o 

véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho; 

 

 ÊXODO 16:3 Como o SENHOR tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs 

diante do Testemunho, para ser guardado. 

 

 NÚMEROS 7:8 E, quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar 

com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava 

sobre a arca do testemunho entre os dois querubins; assim com ele falava. 

 

 NÚMEROS 17:4 E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, 

aonde eu virei a vós. 

15.12 O TABERNÁCULO ERA CHAMADO DE TESTEMUNHO. 

 

 NÚMEROS 1:5 Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e 

sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele; eles levarão o 

tabernáculo e todos os seus utensílios; e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao 

redor do tabernáculo. 

 NÚMEROS 17:8 Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do 

testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia; porque 

produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. 

 

 NÚMEROS 18:2 E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, 

a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti, e te sirvam; mas tu e teus filhos 

contigo estareis perante a tenda do testemunho. 

 

 APOCALIPSE 15:5 E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do 

testemunho se abriu no céu. 

 
Os servos de Jesus são templos, tabernáculos, do Espírito 

Santo. Somos o tabernáculo vivo do Senhor. Guardamos em nossos 
corações elementos os quais cumprem em nós as profecias dos 
objetos que a arca da aliança do tabernáculo de Moisés 
guardava. A saber: lá tinha as tábuas da lei, nós temos a lei 
da graça. Lá tinha a vara de Arão que florescera e dera fruto. 
Nós temos os dons e frutos do Espírito Santo. Lá tinha o maná 
que caíra do céu. Nós temos Jesus o pão vivo que veio do céu. 
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15.13 UM VÉU NO TABERNÁCULO ERA CHAMADO DE 

TESTEMUNHO. 

 

 LEVÍTICO 24:3 Arão as porá em ordem perante o SENHOR continuamente, 

desde a tarde até à manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação; 

estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. 

 

 

 NÚMEROS 9:15 E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu 

o tabernáculo sobre a tenda do testemunho; e à tarde estava sobre o tabernáculo 

com uma aparência de fogo até à manhã. 

 

 NÚMEROS 17:7 E Moisés pós estas varas perante o SENHOR na tenda do 

testemunho. 

 

15.14 DEUS É UMA TESTEMUNHA NO CÉU. 

 

 JÓ 16:19 Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas 

o meu testemunho está. 

 

15.15 O ATO DE TESTEMUNHAR ERA CHAMADO DE TESTEMUNHO. 
 

 DEUTERONÔMIO 5:20 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 

15.16 AS MARAVILHAS OPERADAS POR DEUS ERAM 

TESTEMUNHOS 

 

 DEUTERONÔMIO 4:45 Estes são os testemunhos, e os estatutos, e os juízos, 

que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito; 

 

 DEUTERONÔMIO 6:17 Diligentemente guardareis os mandamentos do 

SENHOR vosso Deus, como também os seus testemunhos, e seus estatutos, que 

te tem mandado. 

 

 DEUTERONÔMIO 6:20 Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: 

Que significam os testemunhos, e estatutos e juízos que o SENHOR nosso Deus 

vos ordenou? 

 I REIS 2:3 E guarda a ordenança do SENHOR teu Deus, para andares nos seus 

caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus 

juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés; para que 

prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que vás. 
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 II REIS23:3 E o rei se pós em pé junto à coluna, e fez a aliança perante o 

SENHOR, para seguirem o SENHOR, e guardarem os seus mandamentos, os 

seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, 

confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro; e todo 

o povo apoiou esta aliança. 

 

 I CRÔNICAS 29:19 E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, para 

guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, e os teus estatutos; 

e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. 

 

 II CRÔNICAS 34:31 E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o 

SENHOR, para seguirem ao SENHOR, e para guardar os seus mandamentos, e 

os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração, e com toda a 

sua alma, cumprindo as palavras da aliança, que estão escritas naquele livro. 

 

15.17 UM ALTAR SERVIU DE TESTEMUNHO 

 

 JOSUÉ 22:26-28,34 Por isso dissemos: Preparemo-nos agora, e edifiquemos 

um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, 27 Mas para que, entre 

nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em 

testemunho, para podermos fazer o serviço do SENHOR diante dele com os 

nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas; 

para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: Não tendes parte no 

SENHOR. 28 Por isso dissemos: Quando suceder que amanhã assim nos digam 

a nós e às nossas gerações, então diremos: Vede o modelo do altar do 

SENHOR que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, 

porém para ser testemunho entre nós e vós. 34 E os filhos de Rúben e os filhos 

de Gade deram ao altar o nome de Ede; para que seja testemunho entre nós 

que o SENHOR é Deus. 

 

15.18 UMA PEDRA SERVIU DE TESTEMUNHO. 

 

 JOSUÉ 24:27 E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por 

testemunho, pois ela ouviu todas as palavras, que o SENHOR nos tem falado; 

e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. 

 

15.19 UM SAPATO RETIRADO SERVIA DE TESTEMUNHO. 
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 RUTE 4:7-9 Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto a 

remissão e permuta, para confirmar todo o negócio; o homem descalçava o 

sapato e o dava ao seu próximo; e isto era por testemunho em 

Israel. 8 Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti. E descalçou o sapato. 9 

Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei 

tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quiliom, e de Malom, da mão de Noemi. 
 

15.20 A PALAVRA DO SENHOR ERA TESTEMUNHO. 

 

 MATEUS 24:14 E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, 

em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. 

 

 SALMO 119:2,14,24,31,36,46,59,79,88,95,99,111,129,138,152,157,167,168 

Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e que o buscam 

com todo o coração. 14 Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como 

em todas as riquezas. 24 Também os teus testemunhos são o meu prazer e os 

meus conselheiros. 31 Apego-me aos teus testemunhos; ó SENHOR, não me 

confundas. 36 Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. 46 

Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. 

59 Considerei os meus caminhos, e voltei os meus pés para os teus testemunhos. 

79 Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus 

testemunhos. 88 Vivifica-me segundo a tua benignidade; assim guardarei o 

testemunho da tua boca. 95 Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu 

considerarei os teus testemunhos. 99 Tenho mais entendimento do que todos os 

meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. 111 Os teus 

testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu 

coração. 129 Maravilhosos são os teus testemunhos; portanto, a minha alma os 

guarda. 138 Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. 152 

Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para 

sempre. 157 Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos; mas não me 

desvio dos teus testemunhos. 167 A minha alma tem observado os teus 

testemunhos; amo-os excessivamente. 168 Tenho observado os teus preceitos, e 

os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. 

 

 NEEMIAS 9:34 E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, e os 

nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus 

mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. 

 

 SALMO 25:10 Todas as veredas do SENHOR são misericórdia e verdade para 

aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. 
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 SALMO 78:5 Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pós uma lei em 

Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos; 

 

 SALMO 78:56 Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não 

guardaram os seus testemunhos. 

 

 SALMO 81:5 Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra pela terra do 

Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. 

 

 SALMO 93:5 Mui fiéis são os teus testemunhos; a santidade convém à tua casa, 

SENHOR, para sempre. 

 

 SALMO 99:7 Na coluna de nuvem lhes falava; eles guardaram os seus 

testemunhos, e os estatutos que lhes dera. 

 

 SALMO 122:4 Onde sobem as tribos, as tribos do SENHOR, até ao testemunho 

de Israel, para darem graças ao nome do SENHOR. 

 SALMO 132:12 Se os teus filhos guardarem a minha aliança, e os meus 

testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão 

perpetuamente no teu trono. 

 

 ISAÍAS 8:16 Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. 20 Å lei e 

ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz 

neles. 

 

 ISAÍAS 19:20 E servirá de sinal e de testemunho ao SENHOR dos Exércitos na 

terra do Egito, porque ao SENHOR clamarão por causa dos opressores, e ele lhes 

enviará um salvador e um protetor, que os livrará. 

 

 JEREMIAS 44:23 Porque queimastes incenso, e porque pecastes contra o 

SENHOR, e não obedecestes à voz do SENHOR, e na sua lei, e nos seus 

testemunhos não andastes, por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. 

 

 LAMENTAÇÕES 2:13 Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó 

filha de Jerusalém? A quem te assemelharei, para te consolar, ó virgem filha de 

Sião? Porque grande como o mar é a tua quebradura; quem te sarará? 

 

 MATEUS 10:18 E sereis até conduzidos à presença dos governadores, e dos reis, 

por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles, e aos gentios. 
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Como vemos neste item, “testemunho”, “testemunhar”, 

“testificar” pode ser uma variedade de fatos e atos, 

conforme os exemplos aqui listados. Em todos esses exemplos 

bíblicos nenhum deles significa falar de si mesmo, nem do 

que recebeu, nem do que fez. Testemunhar é um meio de 

PROVAR, DE FALAR DE “TERCEIROS”, NUNCA DE SI PRÓPRIO... 

A seguir, antes de entramos na questão dos testemunhos, e 

exemplos de vida, vamos ver os riscos que a declaração pessoal de 

uma parte pode produzir na sua vida, e também na vida dos ouvintes. 

16. AS OBRAS HUMANAS – PODE PRODUZIR O PECADO DA EGOLATRIA, 
IDOLATRIA?  

RESPOSTA: Sim. As obras humanas podem ser fonte de idolatria, de 
egolatria, mentiras, vaidades, lisonjas, mexericos...  
 

A idolatria ocorre quando alguém adora qualquer ser criado 
– inclusive outro ser humano. A idolatria é uma adoração a 
criaturas – qualquer coisa diferente de Deus. Exemplo de 
idolatria: alguém diz de outrem – “fulano é o máximo”, “beltrano 
é o melhor...”. 

 
 A egolatria, por sua vez, é a adoração que alguém faz a si 

mesmo. Exemplo de egolatria: Alguém pode se “achar muita coisa”, 
se achar “o máximo”, “o melhor...”, “o fazedor de boas obras”...  

 
Tanto a idolatria como sua subespécie egolatria são pecados 

que tem como resultado o furto da gloria devida somente a DEUS.  
 
A adoração deve ser ao PAI, AO FILHO, E AO ESPÍRITO SANTO, 

porque é Deus. A adoração fora disso é algum tipo de idolatria. 
Toda adoração deve ser dada unicamente a Deus – o criador, e não 
a criaturas. As coisas criadas, sejam elas de qualquer espécie, 
não devem receber adoração. 

 

NÃO É CONVENIENTE AO SERVO FALAR DE SI MESMO. Isso é o pecado 

da egolatria, é hipocrisia, é a vã gloria... Falar de si mesmo 

não é dar testemunho. Falar do que recebeu de Jesus, ou do que 

fez como instrumento nas mãos do Senhor é fazer declaração pessoal 

de participante.  
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Uma testemunha fala do que “viu” ou “ouviu”, ela não fala do 

que participou, não fala do que recebeu, nem do que fez, nem do 

que viveu/vive.  

Os servos buscam estar escondidos, buscam se anular para que 

toda a gloria seja do Senhor. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO O RISCO DE COMETERMOS IDOLATRIA 

AO PRATICARMOS OBRAS HUMANAS E FALARMOS DELAS: 

 MATEUS 23:5 E fazem todas as obras a fim de serem 

vistos pelos homens...; 
 

 PROVÉRBIOS 25:2 A glória de Deus está nas coisas encobertas; 

mas a honra dos reis, está em descobri-las; 

 PROVÉRBIOS 11:12 O que despreza o seu próximo carece de 

entendimento, mas o homem entendido se mantém calado; 

 PROVÉRBIOS 17:28 Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio; 

e o que cerra os seus lábios é tido por entendido; 

 PROVÉRBIOS 21:23 O que guarda a sua boca e a sua língua 

guarda a sua alma das angústias.  

A egolatria40 leva uma pessoa a buscar a fama, os títulos 

honoríficos, as medalhas, o reconhecimento humano, os altos postos 

humanos. A egolatria é o desejo de ser adorado, reconhecido pelos 

seus feitos. Muitas vezes, nesses casos, a adoração idólatra se 

disfarça em lisonjas, elogios, busca de fama, de créditos. É uma 

                                                           
40 PROVÉRBIOS 27:2 Que um outro te louve, e não a tua própria boca; o estranho, e não os teus lábios. 
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busca de exaltação dos dotes humanos. Isso é um desvio da adoração 

devida ao Senhor Deus, isso é pecado. 

Um pouco sobre pecado...41  

O pecado pode ser a ofensa direta ao Senhor quando o pecado 

é no âmbito da adoração devida somente a Deus.  

A seguir citaremos duas formas de ofensas diretas:  

Foi uma adoração àquilo que não é Deus. O adorador deu à 

criatura a gloria devida somente a Deus – o criador. Com a adoração 

a criatura houve um furto da gloria devida unicamente a Deus.  

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA: 

 I CORÍNTIOS 1:31 Para que, como está escrito: Aquele que se gloria glorie-se 

no Senhor;  

 I TESSALONICENSES 2:6 E não buscamos glória dos homens, nem de vós, 

nem de outros, ainda que pudessem, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados; 

 ISAIAS 42:8 Eu sou o SENHOR; este é o meu nome; a minha glória, pois, a 

outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura;   

 ISAIAS 48:11 Por amor de mim, por amor de mim o farei, porque, como seria 

profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem;   

 SALMOS 36:2 Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniqüidade 

se descubra ser detestável.  

Autoelogio é o ato de vangloriar de si mesmo, é ato praticado 
pelo vaidoso. O ídolo aqui é o próprio cometedor de tal vã 
gloria.  

 DANIEL 11:32 E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, 

mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas; 

As lisonjas são atos os quais violam a aliança que temos com Deus. Os 
servos têm uma aliança para adorar somente a Deus. A lisonja é uma 
adoração que quebra a unicidade de adoração devida somente a Deus. 

                                                           
41 MAIORES DETALHES LEIA NOSSO TRABALHO: TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO. 
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 ROMANOS 16:18  Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus 

Cristo, mas ao seu ventre; e com suaves palavras e lisonjas enganam os 

corações dos simples; 

 

 JOÃO 5:44 Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não 

buscando a honra que vem só de Deus?   
 

A busca de honras terrenas, humanas gera impedimento à fé 
em Deus. 
 

 PERIGO DA IMATURIDADE ESPIRITUAL é se ENSOBERBECER 
QUERENDO GLORIA, HONRA E LOUVOR... 

 

 I TIMÓTEO 3:6 Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na 

condenação do diabo; 

 

O adversário buscou adoração. O desejo de reconhecimento e 

adoração foi o primeiro pecado do adversário e o motivo dele 

ter sido expulso da presença e do reino de Deus. 

 

 PROVÉRBIOS 21:4 Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura 

dos ímpios é pecado; 

 PROVÉRBIOS 16:18 A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito 

precede a queda. 

 O ELOGIO PODE LEVAR UMA PESSOA A SE 
ENSOBERBECER/ENVAIDECER E CAIR EM DESGRAÇAS...  

 EZEQUIEL 28:17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, 

corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor; por terra te 

lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti.  

Um dos motivos do “Olhem para ti” é para que veja qual é o fim 
de quem busca honra, gloria, lisonjas e adoração.  

Quem está em evidência, em destaque, é muito facilmente seduzido 
pela adoração, pelas lisonjas, pela gloria do poder, pela idolatria, 
pelo assédio dos bajuladores, e isso tudo leva a condenação – como 
ocorreu com o adversário. 

Uma exposição pessoal desnecessária no tocante a obras feitas, 
ou bençãos recebidas, pode levar às LISONJAS, ao LOUVOR àquilo que 
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não é Deus. Resultando EM IDOLATRIA em vez de “testemunho” dos feitos 
de Deus. 

 TODO louvor deve ser dado somente a Deus. A 
lisonja, o elogio é um ato de adoração. Se não for 
dado a Deus constitui um ato de idolatria.  

 APOCALIPSE 7:12 Dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e 

ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o 

sempre. Amém.   

 MATEUS 4:10 Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao 

Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.  

 ÊXODO 22:20 O que sacrificar aos deuses, e não só ao SENHOR, será 

morto. 

 TODOS SÃO LIVRES PARA FAZEREM O QUE QUEREM. O 

PROBLEMA COM A IDOLATRIA É QUE ELA IMPEDE A 

PESSOA DE SER SALVA. Quem vive falando de si está 

cometendo um tipo de idolatria denominada de “egolatria”. 

 APOCALIPSE 22:15 Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se 

prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a 

mentira.  

17. PORQUE ROUBAR/ FURTAR A ADORAÇÃO É PECADO? 

COMO ESSES ATOS de egolatria TOCAM NO REINO ETERNO A PONTO DE 

DESAGRADAR A DEUS? 

RESPOSTA: Jesus é o criador de tudo. Ele é o dono de todas as 

coisas as quais criou. O Senhor Jesus, também, é dono dos produtos 

e frutos produzidos pela sua criação. A adoração é um fruto 

especial produzido pela criação de Jesus. Esse fruto é reservado 

exclusivamente a Deus. Todas as coisas criadas por Jesus foram 

entregues ao homem, exceto um fruto chamado de adoração.  
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A adoração a Deus é a finalidade para qual tudo foi criado. 

TUDO FOI CRIADO PARA LOUVOR E GLORIA DO SENHOR. Podemos participar 

de toda a criação MENOS DO FRUTO CHAMADO ADORAÇÃO.  

Dentre os bens de Jesus, a ADORAÇÃO É um bem espiritual 

exclusivo de Deus. Quem rouba a adoração está cometendo um roubo 

QUALIFICADO, CHAMADO DE IDOLATRIA. O problema é: O idolatra não 

entrará no reino de Deus, para não continuar roubando a gloria do 

Senhor, se lá chegasse.  

Os humanos são mordomos. Aqueles que devem cuidar dos bens de 

seu Senhor. O adversário nada criou, comprou, ou produziu, 

portanto, nada tem. O inimigo é o usurpador de bens do Senhor. 

Quando alguém pega o que não e seu, furtando, roubando, ou 

usurpando, estará fazendo um ato do adversário, estará cometendo 

um ato do maligno, um pecado.  

Quando alguém está se apossando da adoração que é devida 

somente ao Senhor essa pessoa está ROUBANDO a gloria do Senhor, 

está fazendo um ato típico do adversário – o ladrão.  

O “maligno” é aquele que usurpa, rouba os bens de Jesus. O 

inimigo rouba, inclusive, a adoração que é devida unicamente a 

Deus.  

O inimigo foi expulso do céu porque se ensoberbeceu e passou 

a buscar adoração. Estava roubando a gloria devida somente a Deus.  

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA FALANDO DO ADVERSÁRIO COMO O LADRÃO e 

Soberbo – aquele que busca elogios pelo que recebeu de Deus: 

 JOÃO 10:10 O ladrão não vem senão a roubar,..., e a destruir; eu vim para que 

tenham vida, e a tenham com abundância; 

 I TIMÓTEO 3:6 Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na 

condenação do diabo.  

Adiante para encerrar... 

18. TENTANDO CONCLUIR. 

Falar/TESTEMUNHAR das boas obras que fizemos/recebemos, NÃO 

É DAR TESTEMUNHO. Isso só é “espiritualmente” conveniente se for 
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de forma “anônima” e para louvor, gloria e honra do Senhor. 

Portanto, somente falaremos quando o “EU” não aparecer.  

Devemos dizer os feitos do Senhor quando não formos 

instrumento, nem beneficiário da boa obra de Cristo. Pois, os 

participantes e os “exemplificantes42” da palavra não são 

testemunhas.  

Se alguém falar na qualidade de PARTE, (participante), da boa 

obra que VIVE/VIVEU, FEZ/FAZ ou RECEBEU/RECEBE isso NÃO É 

TESTEMUNHO é mera declaração pessoal de uma parte. Isso também 

não é EXEMPLO DE VIDA, pois exemplo é vivido, não é falado, 

teorizado.  

Testemunho/testemunha é meio de provar alguma coisa. 

Evidentemente não é a própria coisa. Por exemplo: Um título de 

proprietário é um meio de provar que alguém é o dono de algo. O 

título, o documento público, ou outra prova dessa propriedade NÃO 

É A PRÓPRIA PROPRIEDADE, apenas comprovam o direito do dono. O 

título apenas prova um fato externo a ele mesmo.  

Se uma propriedade for um imóvel, no Brasil, e for de pequeno 

valor, o título público é dispensável. Em se tratando de pequenos 

imóveis a propriedade dos mesmos pode ser comprovada por outros 

meios, a exemplo: a prova TESTEMUNHAL.  

Claro é que nem o título nem as pessoas que eventualmente são 

testemunhas da compra/venda que originou o direito do proprietário 

NÃO são ELAS MESMA A PROPRIEDADE. A prova, ou meio de prova NÃO É 

o objeto sobre o qual o dono exerce seus direitos de dono. Neste 

caso, as testemunhas, ou o título, APENAS, são provas do negócio, 

e não o próprio objeto do direito do proprietário.  

No meio bíblico, religioso, não é diferente. Testemunho, 

testemunha é “meio” de provar, NÃO É O FIM, NÃO É O OBJETO FINAL.  

Uma testemunha fala, às vezes sem palavra alguma. Ela prova 

outra coisa, ou fato, diferente de si mesma. Ela não tem como 

provar a si mesma. Exemplo de testemunho sem FALA: O Senhor abriu 

o mar vermelho e o rio Jordão, operou grandes maravilhas diversas 

no Egito, abriu a terra e a fez engolir a Coré, curou a lepra de 

Naamã, fez fogo cair do céu, fez o sol parar, fez uma mula falar 

com voz humana, derrubou os muros de Jericó, fez o maná cair do 

                                                           
42 Aqueles que vivem a palavra como forma de vida. Aqueles que praticam a palavra de Deus. 
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céu durante 40 anos, etc. Todos esses fatos SÃO TESTEMUNHAS/PROVAS 

DO PODER DE DEUS, no meio de seu povo. Tudo isso são testemunhos 

os quais deviam ser guardados e ensinados ao povo do Senhor.  

TODAS AS GRANDES MARAVILHAS DO SENHOR SÃO 

“TESTEMUNHAS/PROVAS” DO PODER DO SENHOR. Evidentemente que, elas 

não são o próprio Deus, nem falam de si mesmas. Elas testificam, 

testemunham, comprovam que há um grande Deus operando no meio de 

seu povo.  

Alguns dos grandes feitos do Senhor incidiram sobre coisas as 

quais não eram seres humanos, não tinha boca para testemunhar 

FALANDO dos feitos do Senhor. Exemplo: a rocha que jorrava água 

no deserto, o mar vermelho, a coluna de fogo e a nuvem durante a 

caminhada. Entretanto, mesmo sem vida, sem boca, MESMO ASSIM, eram 

testemunhas, eram provas autênticas DA EXISTÊNCIA DE DEUS. 

Portanto, há testemunhas, provas as quais falam mais, comprovam 

mais do que o testemunho falado. Por exemplo: os testemunhos 

MATERIAIS acima citados...  

Quando uma testemunha verdadeira fala ela há de falar de outra 

pessoa, ela há de ser UM MEIO DE PROVAR um fato que não diga 

respeito à própria testemunha. Se a pessoa “falante” diz algo no 

qual ela está envolvida, neste caso ela não é testemunha. Nada 

importando se sua participação foi ativa ou passiva. Neste caso 

ela não é testemunha, pois ela seria um participante do fato, seja 

como autora, co-autora, o participe. 

Pois bem, não devemos ser como os fariseus, da época de Jesus. 

Eles faziam propaganda de todos os seus feitos e obras. Jesus 

condenou severamente a atitude dos religiosos daquela época. Eles 

faziam “obras” e faziam a “propaganda” de seus bons feitos.  

Se alguém fala de si, nesse caso há um prejuízo espiritual, 

(houve um furto da gloria devida somente ao Senhor), e não raro 

também perdas materiais. Por exemplo: perseguições, pelejas, 

invejas, mentiras, mexericos, lisonjas, divisões, partidarismos, 

contendas e impedimentos de mais operações do Senhor na vida de 

tal pessoa e nas demais. 

Uma testemunha fala de outrem. Uma testemunha de Jesus tem 

que falar sobre Jesus, da sua palavra, do seu ministério, e das 

operações do Senhor NA VIDA DE OUTREM. 
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EXEMPLO de vida não é testemunho é exemplo de vida seguindo 

a palavra. Devemos dar o exemplo, devemos viver a palavra do 

Senhor muito, muito, muito antes de prega-la, de falar dela, para 

não sermos como os fariseus. 

Não devemos ser hipócritas como os fariseus, os quais pregavam 

e não viviam a palavra de Deus. TODAVIA, SE FIZERMOS “PROPAGANDA” 

DAS BOAS OBRAS QUE ESTAMOS VIVENDO, ESTAMOS FAZENDO EXATAMENTE O 

QUE OS FARISEUS FAZIAM.  

Por outro lado, não há melhor pregação da palavra de Deus do 

que o exemplo de vida, EM SILÊNCIO, SEM falação DOS SEUS PRÓPRIOS 

FEITOS, SEJAM ELES BONS, OU NÃO. Como disse o apóstolo Pedro,43 

“SEM PALAVRA ALGUMA”, mas com bom exemplo de vida, pessoas podem 

ser ganhas para o Senhor.  

TODOS os servos têm a obrigação de viver a palavra de Deus.44 

Devemos NASCER da palavra e ANDAR pelo caminho estreito que conduz 

a vida eterna, o qual também é a PALAVRA de Deus. 

No entanto, não devemos fazer “PROPAGANDA” de nós mesmo. O 

nosso exemplo de vida é um exemplificar SILENCIOSO. Pois, NOSSO 

EXEMPLO, e todos os nossos atos de Justiça, são como “trapos de 

imundícies”, diante de Deus – somos pecadores.45  

Quem faz “propaganda” de seus próprios feitos está tomando o 

lugar do cordeiro de Deus - Jesus. O ÚNICO exemplo de vida, modelar 

e infalível é o exemplo de JESUS.  

Quem anuncia seus “valores” e “bons feitos” ESTÁ TESTIFICANDO 

DE SI MESMO, E NÃO ESTÁ sendo uma testemunha de Jesus.  

Jesus chamou o ato de “testificar” de si mesmo, o testemunhar 

da própria pessoa, de um ato NÃO VERDADEIRO. Para o Senhor da 

verdade o ato de “falar de si mesmo” é um ato mentiroso, falso... 

                                                           
43 I PEDRO 3:1 .. Se alguns não obedecem à palavra, pelo porte ... Sejam ganhos sem palavra; ... Vosso bom porte em 

Cristo. 
 
44 TIAGO 1:23 Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o 

seu rosto natural; 25 Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte 

esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. 
 
45 ISAÍAS 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia; e todos nós 

murchamos como a folha, e as nossas iniqüidades como um vento nos arrebatam. 
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FUNDAMENTO sobre VIVER MAIS A PALAVRA DE DEUS E NÃO fazer 

propaganda disso:  

 I PEDRO 3:1 ... Se alguns não obedecem à palavra, pelo porte ... 

Sejam ganhos sem palavra; ... Vosso bom porte em Cristo. 
 
 JOÃO 5:31 Se eu “testifico de mim mesmo”, o meu 

testemunho não é verdadeiro. 
 

Quando somos testemunhas – quando vimos o Senhor fazer a obra 

NA VIDA DE OUTREM, ou quando ouvimos, da bíblia ou fora dela, a 

respeito da boa obra que o Senhor fez – NESSES DOIS CASOS DEVEREM 

DAR TESTEMUNHO, E TODA A GLORIA PELO FEITO É SOMENTE DO SENHOR.  

UMA TESTEMUNHA DE JESUS HÁ DE FALAR DOS FEITOS DE JESUS 

REGISTRADOS NA SUA PALAVRA, ou dos feitos de Jesus na vida de 

outras pessoas.  

Uma testemunha fala daquilo que “viu” ou “ouviu”, (leu – no 

caso da bíblia). Uma testemunha não fala daquilo que “fez”, 

“viveu” ou “recebeu” porque isso é “testificar de si” – e falar 

enquanto “parte”, FALAR DE SI mesmo é realizar um falso 

“testemunho”. 

Piora muito quando alguém se põe a contar os seus “podres”, 

os seus “tristimunhos”, a vida de pecado em que vivia, para depois 

tentar demonstrar que hoje é outra pessoa. O resultado disso é 

CAIR NAS MÃOS DOS HOMENS.46 Ninguém irá esquecer as “chagas” 

expostas. Não faltará quem vai pensar que você poderá voltar ao 

“lamaçal”, ou “ao vômito”, que externou.47 Não faltará quem o 

julgará, quem levantará suspeita, e até mesmo pode aparecer quem 

o procure em busca de algum proveito carnal naquilo que é o “PONTO 

FRACO” do “autodenunciante”. FALAR DE SI MESMO É DAR LUGAR A AÇÃO 

DO PASSARINHEIRO.  

                                                           
46II SAMUEL 24:14 Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia; porém caiamos nas mãos do SENHOR, 

porque muitas são as suas misericórdias; mas nas mãos DOS HOMENS não caia eu. 
 
47 II PEDRO 2:22 Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: O cão voltou ao 

seu próprio vómito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. 
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Quem é espiritual certamente irá glorificar ao Senhor pela 

libertação dada a um irmão. Todavia, o milagre ficará DORAVANTE 

sujeito a CONTROVÉRSIAS, ao disse-e-me-disse, aos mexericos, à 

difamações, às LISONJAS, etc.  

Falar de si leva outras pessoas a pecarem. Alguns iram falar 

bem, lisonjear. Outros irão mexericar. Em ambos os casos são atos 

pecaminosos, os quais podem surgir na vida dos ouvintes de UMA 

TESTIFICAÇÃO PESSOAL.  

Os ouvintes da voz de alguém que é parte do milagre, e não é 

uma testemunha de um milagre são induzidos a participarem do 

pecado alheio. A testemunha de si mesma INDUZ os outros ao pecado 

do MEXERICO, ou da LISONJA. 

Falar PESSOALMENTE do SEU PRÓPRIO passado é desenterrar “CARNE 

PODRE”, e isso só presta para escandalizar os ouvintes. 

A palavra nos ensina a “esquecer” o que atrás ficou e seguir 

para o alvo que nos está proposto.48  

O passado deve ser jogado no esquecimento. Quanto a 

testemunhar se é um testemunho verdadeiro/fiel para a gloria única 

e exclusiva do Senhor, nesse caso devemos FALAR. Agora se não se 

trata de um testemunho verdadeiro DEVEMOS NOS ABSTER DE ESPALHAR 

COISAS FALSAS. 

19. OSCULO SANTO DE DESPEDIDA. 

Que Jesus nos use em muitas obras para louvor e gloria do 

nome Dele e NOS ESCONDA PARA NÃO APARECERMOS E SERMOS VITIMADOS 

pelo pecado da egolatria, ou pela ação do adversário e seus 

auxiliares. 

Que o Senhor nos use como partes, com exemplo, e como 

testemunhas. Todavia, nos conceda o pleno entendimento da 

diferença entre uma parte, um exemplo de vida, e uma testemunha 

para não sermos vitimados pelos inimigos. 

                                                           
48 FILIPENSES 3:13 Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das 

coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 
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Que sejamos cada vez mais vasos de honra nas mãos do Senhor, 

usados em toda boa obra, para louvor e gloria exclusiva Dele.  

Toda gloria para sempre seja dada ao cordeiro de Deus – Jesus, 

que tira o pecado do mundo.  

Que venhamos a somente FALAR dos feitos do Senhor é não mais 

dos nossos próprios feitos e benefícios, PESSOALMENTE, recebidos 

de Deus. 

Amem. 
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