O QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO? OBRAS OU FÉ?

1.

Sumário

2.

ABASTRACT. .............................................................................................................................................2

3.

INTRODUÇÃO. ..........................................................................................................................................2

4.

A SALVAÇÃO É PARA SALVAR O HOMEM DO QUÊ? ................................................................................4

5.

SALVAÇÃO É POR OBRAS HUMANAS, OU PELA FÉ EM JESUS? ................................................................5

6.

PORQUE A OBRA, ou ATO DE JUSTIÇA, DO HOMEM NÃO PODE SALVAR? .............................................7

7.

COMO ENTENDER OS ATOS DE JUSTIÇA DOS SERVOS DESCRITOS NA BÍBLIA? ...................................7

8.

QUAL A OBRA, ou ATO DE JUSTIÇA, QUE SALVA O HOMEM? .............................................................. 11

9.

NO DIA DO JUÍZO FINAL JESUS COBRARÁ OBRAS HUMANAS? ............................................................. 11

10.

UMA VEZ QUE OBRAS NÃO SALVA, DEVEMOS FAZER OBRAS? ........................................................ 24

11.

AS OBRAS HUMANAS – PODEM PRODUZIR GALARDÕES? ............................................................... 29

12.

AS OBRAS HUMANAS – PODEM PRODUZIR GLORIA E LOUVOR PARA O DEUS? .............................. 32

13.

AS OBRAS HUMANAS – PODEM PRODUZIR SANTIFICAÇÃO TERRENA? ........................................... 34

14.

AS OBRAS HUMANAS – PODEM PRODUZIR O PECADO DA EGOLATRIA E IDOLATRIA? .................... 36

15.

QUAL É A BOA OBRA QUE O HOMEM DEVE REALIZAR, PARA SER SALVO? ...................................... 41

16.

PORQUE O SENHOR FALA EM OBRAS DOS SERVOS NA HORA DO JULGAMENTO? .......................... 42

17.

QUAL O FIM DAS OBRAS HUMANAS FEITAS SEM JESUS. ................................................................. 44

18.

EXISTEM EXEMPLOS DE JUÍZOS ENVOLVENDO OBRAS HUMANAS? ................................................ 45

19.

PORQUE É IMPORTANTE SABER O QUE É UMA TESTEMUNHA DE UMA OBRA? ............................. 60

20.

O QUE É SER UMA TESTEMUNHA DE UMA OBRA QUALQUER? ....................................................... 62

21.

O QUE É SER PARTE, COAUTOR, PARTICIPE DE UMA OBRA? ........................................................... 67

22.

PORQUE É IMPORTANTE SABER O QUE É UMA PARTE PRODUTORA DE UMA OBRA? .................... 68

23.

SALVAÇÃO É DA ALMA, OU DO ESPÍRITO DO HOMEM? ................................................................... 79

24.

CONCLUSÃO. ..................................................................................................................................... 84

25.

OSCULO SANTO DE DESPEDIDA. ....................................................................................................... 89

1
SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO PELA FE EM JESUS. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Página.:www.revelacaodabiblia.com.br
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:18:26.
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2.

ABASTRACT.1
We will be studying the issue of human works for salvation. After all
they are either not necessary for man's salvation. If not necessary:
Because Jesus speak of human works for the judgment seat of Christ?
We will see to that good works without human are useful, and in that
situation they are required of servants. We will also discuss the
question of what is to be a witness of Jesus' work. Among other
things...

3.

INTRODUÇÃO.
Muitas pessoas ficam confusas quanto à necessidade, ou não, de
fazerem boas obras. Isso, porque a bíblia diz que somos salvos pela
graça “de Jesus”, sem obras. Entretanto, cita o dever de fazermos
boas obras, e muitos se confundem achando que as boas obras seriam
para a obtenção da salvação, ou pelo menos, serviriam para ajudar no
processo da salvação.
O livro de Atos dos Apóstolos relata que certa vez perguntaram a
uns apóstolos: O que devo fazer para ser salvo? E eles responderam:
“Crê no senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa”.2 Também diz a palavra
do Senhor que “o justo viverá pela fé”.3 Apesar dessas passagens, e de
outras tantas, as quais dizem que a salvação é um ato da graça de
Jesus, da qual nos apoderamos pela FÉ, mesmo assim, o assunto BOAS
OBRAS tem levado muitos a “caírem da graça do Senhor”.4

1

Breve resumo EM português. A tradução foi feita pela ferramenta google tradutor:
Estaremos estudando a questão das obras humanas para salvação. Afinal elas são ou não
necessárias para a salvação do homem. Caso não sejam necessárias: Porque Jesus falará de
obras humanas durante o tribunal de Cristo?
Veremos para que as boas obras humanas sem são úteis, e em que situação elas são requeridas
dos servos.
Abordaremos, também, a questão do que é ser uma testemunha da obra de Jesus.
coisas...

Entre outras

2

ATOS 16:31 E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.

3

GÁLATAS 3:11 E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.

HEBREUS 10:38 Mas o justo viverá pela fé; E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
4

GÁLATAS 5:4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça tendes caído.

2
SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO PELA FE EM JESUS. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Página.:www.revelacaodabiblia.com.br
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:18:26.

O QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO? OBRAS OU FÉ?
Deixaram a graça e passara a praticar uma vida religiosa envolvida
em prática de boas obras com objetivo de se aperfeiçoar e salvar.
Essa inversão de valores tem como pano de fundo outros versículos
os quais ensinam que devemos fazer boas obras.
Apresentam, inclusive, o Senhor cobrando obras na hora do juízo
final. O apóstolo Tiago, por sua vez, disse que: “a fé sem obras

é morta”.5 Tudo isso, gera dúvida sobre ser, ou não ser, obrigatória
à realização de boas obras.
Pois bem, é perceptível que o tema boas obras dentro da bíblia é

muito complexo, pouco entendido e pouco estudado.
Alguns mandam fazer boas obras, outros dizem que não devemos fazer
boas obras. Em ambos os casos é pouquíssimo explicado porque devemos
fazer boas obras, e quando não devemos fazer tais boas obras. Também,
não é ensinada qual a utilidade das boas obras na vida dos servos do
Senhor.
Não basta entender se devo ou não fazer boas obras. O problema
vai além, senão vejamos: Podemos “falar” das boas obras que fizemos?
Podemos falar das obras que Cristo está fazendo em nós mesmo? Falar

do que fizemos uns pelos outros, ou de algo QUE recebemos
do Senhor, seria o testemunho que deveríamos fazer, por
orientação de Jesus?
Uns dizem, apenas, é bíblico, é uma ordenança, está escrito, etc.
Todavia, vivemos num momento em que não basta dizer está escrito, é
uma “ordenança”... Precisamos saber qual o motivo “espiritual e/ou
profético”, qual “o
ordenança.

ensino”, aplicável a nós, tirado de tal

Tudo que está escrito para fazermos, ou não fazermos, tem um
ensino espiritual. Tudo que Deus fala tem um motivo espiritual. Nós
precisamos alcançar o que estar além da letra, para evitarmos as
confusões,
e
os
discernimentos
humanos
discordantes,
e,
principalmente, para evitarmos perder a salvação.

5

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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Se não entendermos o que o Senhor falou iremos fazer de forma
errada, ou deixar de fazer o que é certo por não termos entendido.
Em ambos os casos, o que está em risco é a nossa vida eterna.
Este trabalho tem por finalidade trazer mais luz, clarificar um
pouco mais, a questão, e o porquê, das boas obras, na vida dos servos
de |Jesus.6
Também estudaremos se, ou quando, devemos falar das boas obras.
Veremos que há diferença entre dar testemunho de Jesus, e seus
milagres, e uma declaração pessoal de uma pessoa que participou de
um milagre.
Saberemos um pouco mais que as ditas boas obras humanas não
salvam, mas são necessárias por outros motivos espirituais, diferente
e independente de salvação...
Primeiro vamos fazer e responder algumas perguntas apresentando
assuntos correlacionados para podermos entender melhor o que é
salvação e o que são as boas obras, e, um pouco, para que elas servem.

4.

A SALVAÇÃO É PARA SALVAR O HOMEM DO QUÊ?
RESPOSTA: Salvação é para livrar o espírito do homem do inferno –
antes da ressurreição e também do lago de fogo - depois do juízo
final. Os salvos não passam pelo hades/seol nem pelo lago de fogo.
Deus, através da salvação, tem a finalidade de livrar o espírito
do homem da morte eterna.7
Após a primeira morte, que é a morte da alma vivente, o fim da
vida biológica terrena, haverá um juízo, (TEMPORÁRIO), e o espírito
dos que não foram salvos irão para um lugar de tormento – o
inferno/HADES e depois do juízo final irão para o lago de fogo.
O espírito do homem existirá para sempre. Estará com Deus se
for salvo por Jesus, ou estará sem Deus, por não ter aceitado a
salvação proposta através de Jesus.

6

Lei outro trabalho complementar deste sobre boas obras como titulo: “Para que servem as boas
obras?”
7 HÁ UMA SENTENÇA DE MORTE SOBRE O HOMEM.
 SALMOS 102:18-20 Isto se escreverá para a geração futura; e o povo que se criar louvará ao SENHOR. 19 Pois olhou desde o
alto do seu santuário, desde os céus o SENHOR contemplou a terra, 20 Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os
sentenciados à morte; (MORTE ETERNA).
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5.

SALVAÇÃO É POR OBRAS HUMANAS, OU PELA FÉ EM JESUS?
RESPOSTA: NÃO há salvação através de obras humanas. O homem não tem
como “se” salvar. Os humanos não podem chegar diante de Deus pelos
seus próprios méritos e obras.
Se as obras humanas pudessem salvar o homem, Jesus não precisaria
ter morrido para nos salvar.
VERSÍCULOS DEMOSTRANDO QUE SALVAÇÃO É ATO EXCLUSIVO DE DEUS:
 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.

 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei,
mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos
justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras
da lei nenhuma carne será justificada.
 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. 30 Por isso nenhuma carne será
justificada diante dele pelas obras da lei...
 GÁLATAS 3:1-3 O insensatos GÁLATAS! Quem vos fascinou para não
obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado,
crucificado, entre vós? 2 Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas
obras da lei ou pela pregação da fé? 3 Sois vós tão insensatos que, tendo começado
pelo Espírito, acabeis agora pela carne?
 MATEUS 19:25,26 Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo:
Quem poderá pois salvar-se? 26 E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens
é isso impossível, mas a Deus tudo é possível.
Como disse Jesus, salvação é impossível por atos humanos. Ninguém
pode “SE” salvar pessoalmente. Para sermos salvos precisamos da
graça de Deus – chamada Jesus.
 ROMANOS 4:6,8,25 Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus
imputa a justiça sem as obras,... 8 Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não
imputa o pecado. 25 O qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para
nossa justificação.
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 ROMANOS 3:26,28 Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que
ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 28 Concluímos, pois, que
o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
 ROMANOS 5:1,9 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por
nosso Senhor Jesus Cristo. 9 Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu
sangue, seremos por ele salvos da ira.
Justificação e perdão só através do sangue de Jesus. As obras humanas
eliminam o sacrifício de Jesus por isso não são aceitas.

 JOÃO 3:18 Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Independente de ter boas obras, ou não as ter, quem não crer em
Jesus já está condenado. Evidentemente que é possível fazer boas
obras sem ser servo de Jesus. Entretanto, as boas obras do homem
não são suficientes para garantir a salvação, ao praticante delas.
 JOÃO 6:35 E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome,
e quem crê em mim nunca terá sede.54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Os servos se alimentam da palavra e do Espírito Santo, para termos vida eterna.

 ROMANOS 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; pois
tropeçaram na pedra de tropeço.
Os judeus não alcançaram a justiça diante de Deus porque queriam
encontra-la através da realização de boas obras. Por isso, não alcançaram
a misericórdia de Deus.
Aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, está explicando que buscar
justificação através das boas obras pessoais, disponíveis na lei, é
tropeçar em Jesus e não alcançar a justiça de Jesus.

 I JOÃO 1:7 ...E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Sem sangue não há purificação, justificação. É o sangue de Jesus que
nos purifica e dá acesso ao Pai. As obras humanas não podem fazer
purificação do espírito do homem.
Devemos fazer boas obras porque o senhor manda fazê-las, mas elas
não são para nossa salvação.
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6.

PORQUE A OBRA, ou ATO DE JUSTIÇA, DO HOMEM NÃO PODE SALVAR?

RESPOSTA: Porque Jesus é o único caminho eleito por Deus para dar
salvação ao homem. Conforme escrito em JOÃO 14:6: “Disse-lhe Jesus: Eu sou o
caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim”.
Nossos melhores ATOS de justiça são diante de Deus como trapos
de imundície. Por nossos ATOS serem imundícies, diante de Deus, são
insuficientes para nos justificar.
Como querer ser eleito com trapos? Isso é impossível. Quem deseja
ser eleito/salvo apresente o sangue do cordeiro de Deus.
REFERÊNCIAS sobre as imundícies e as impurezas dos atos de justiças
do homem:
 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.
 JÓ 14:4 Quem do imundo tirará o puro? Ninguém.
O homem desde o pecado de Adão, no paraíso, se transformou em algo impuro.
Portanto, não tem como gerar algo puro de “si” mesmo. Até nos atos de justiça
do homem é encontrado traços da natureza imunda, pecaminosa do homem.

7. COMO ENTENDER OS ATOS DE JUSTIÇA DOS SERVOS DESCRITOS NA
BÍBLIA?
RESPOSTA: No livro de Apocalipse está escrito sobre vestes de linho
fino puro, e resplandecente. A própria palavra fala que são “as
justiças dos santos”. No entanto, antes de pensarmos que essa justiça
é fruto de atos humanos, vemos em toda a Palavra, que aquilo que nos
veste e nos torna santos, puros, e aceitáveis, diante de Deus é a

justiça de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus.
Os ATOS de justiças que a bíblia fala são ATOS DE JUSTIÇAS
realizado pelo Senhor, na vida dos servos.
Segundo lemos em:
 I SAMUEL 12:7 Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o
SENHOR, sobre todos os ATOS de justiça do SENHOR, que fez a vós e a vossos
pais.
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C/C
Somos salvos unicamente pelo ato de justiça de Jesus.
 ROMANOS 5:18 Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens
para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos
os homens para justificação de vida.
Existem muitos versículos descrevendo a impossibilidade do homem
salvar a si próprio.
Nos ensinos do velho testamento, repetidas vezes, é demonstrado
que Deus não aceita atos de justiça e obras do homem para agrada-lo.
No novo testamento o Senhor disse que não aceitava testemunhos e
glorias humana.8
As obras humanas são insuficientes para levar o homem à presença
de Deus.
Dependendo da finalidade pela qual a boa obra foi feita ela pode
levar alguém a morte espiritual, por ser uma obra anticristo. Isso
ocorre quando a boa obra tem o objetivo de levar alguém a se salvar,
a se aperfeiçoar, sem a mediação de Jesus.
Uma boa obra se for feita de forma contrária à salvação pela
graça através de Jesus é uma obra maligna e inútil.
Jesus é a vida eterna, e tudo que é contrário à vida é a favor
da morte – gera a morte espiritual.
Exemplos de obras humanas rejeitada por Deus:
 Adão fez vestes de folhas e o Senhor não aceitou as vestes feitas
por Adão, porque não havia sangue em sua obra.

8

Obras humanas sem Jesus, os testemunhos e as glorias humanas não são aceitas por Jesus.


JOÃO 5:34 Eu, porém, não recebo testemunho de homem; mas digo isto, para que vos salveis.
Jesus ainda acrescentou que dizia isto para nos salvar. Salvar do quê? Porque o homem não
pode ir até Deus por seu próprio testemunho de boas obras ou méritos. Se o homem for até
Deus sem o sangue de Jesus, sem vida eterna, já está morto em seus delitos e pecados.
O ÚNICO MEIO DO TESTEMUNHO do HOMEM SER ACEITA POR Deus É SE O HOMEM TIVER SIDO APENAS
INSTRUMENTO NAS MÃOS DE JESUS. NESSE CASO, A GLORIA É DO PRÓPRIO SALVADOR.



JOÃO 5:41 Eu não recebo glória dos homens.
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O Senhor sacrificou animais e com o couro deles resolveu o
problema da nudez de Adão.
Deus sacrifica vítima inocente que é um tipo que aponta,
profeticamente, para Jesus. Deus fez sacrifício de animais para
esconder a carne, a carnalidade de Adão;9
 Caim fez ofertas de frutos da terra, e isso não agradou a Deus,
porque não havia sangue, não havia profecia sobre o sacrifício
de Jesus.
Abel, irmão de Caim, faz oferta com sangue de ovelhas – Sangue
de ovelha é outro tipo profético que aponta para Jesus - e Deus
aceita a oferta de Abel;10
 Os homens de uma cidade chamada Babel, se juntam para fazer um
caminho até o céu.
No lugar da pedra eles usaram tijolos queimados. Na obra deles
foi dispensado o uso da rocha na edificação – a rocha é mais um
símbolo profético a apontar para Jesus.
Por causa da ausência da rocha, que é mais um tipo figurativo de
Jesus, Deus destrói a obra feita em Babel.
O Senhor não aceitou aquela obra feita por mãos humanas, para ir
ao céu.11 O Senhor Deus confundiu, ali, a língua de todos, e os
espalhou pela face da terra.12
9

GÊNESIS 3:7 Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para
si aventais. 21 E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu.
10

GÊNESIS4:3-7 E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4 E Abel também trouxe dos
primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura; e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 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.
11

GÊNESIS 11:3 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 SENHOR disse:... 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.
12

QUEBRANDO PARADIGMAS. Os humanos adoram os fermentos: Existe por ai uma fábula sem fundamento bíblico a
propagar que a língua dos Judeus é a mesma dos anjos, e a de Noé... Dizem que na confusão de língua a linguagem do povo de Deus
não foi perdida. PERGUNTAMOS: Onde está escrito isso na bíblia? Onde isso é útil ao projeto de Salvação? Onde isso glorifica
ao Senhor? Onde está escrito que ali havia povo do Senhor? Onde está escrito que havia povo de Deus trabalhando naquela obra?
Não há verdade nessa fábula. Isso não vem do Senhor, é pura invencionice teológica.

9
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Os sacerdotes Nadabe e Abiú ofereceram ao Senhor
produzido pelas próprias mãos deles.

um fogo

O ato deles foi sem o fogo que veio do céu – tipo do Espírito
Santo. O Espírito Santo é o sangue de Jesus. 13 Jesus é a vítima
inocente que morreu por todos nós.
Deus desaprovou aquele fogo porque eles fizeram uma “obra”
contrária à palavra de Deus.
Eles fizeram uma obra sem o fogo que vem do céu. O fogo que veio
do céu é o Espírito Santo de Jesus, e sem Ele não há vida eterna.
Eles foram severamente punidos por causa da obra que fizeram,
formam mortos.14

Quando houve a confusão de línguas, a palavra fala que “NINGUÉM” entendia a língua dos outros. Se houvesse um grupo, ou
uma pessoa, que tivesse permanecido entendendo a língua anteriormente falada isso estaria escrito.
A palavra em GÊNESIS 11 que relata a confusão de língua diz, no verso 7: “Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua,

para que não entenda um a língua do outro.”
Temos que combater qualquer ensino sem fundamento bíblico. A cada instante nos deparamos com essas invencionices. Umas
novinhas outra seculares. Devemos nos abster de propaga-las, pois não nos convém propagar coisas humanas contrárias à palavra
de Deus.
Alimentar-nos de fermentos é dar lugar a heresia e a apostasia. O ensino humano com supressões, ou, com acréscimos à palavra do
Senhor, NÃO É ALIMENTO ADEQUADO AO CORPO DE CRISTO.

13 O SANGUE DE JESUS É O ESPIRITO SANTO conforme podemos perceber pelos versículos a seguir:


HEBREUS 9:13-14 Porque se o sangue de touros e bodes e cinza duma novilha esparzida sobre os imundos os santificam,
quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo
imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo?



HEBREUS 10:4 porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. 19 Tendo pois, irmãos, ousadia para
entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, 29 ...o sangue do pacto, com que foi santificado, e ... Espírito da
graça.



I CORÍNTIOS 10:16 Porventura o cálice de benção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo?



I CORÍNTIOS 11:25-26 Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo
testamento no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 26 Porque todas as vezes que
comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, até que venha.


I CORÍNTIOS 12:13 Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só [corpo], quer judeus, quer gregos, quer
escravos quer livres; e a todos nós foi dado beber de um só Espírito.

14 LEVÍTICO 10: 1 E os filhos de Arão, Nadabe e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram

incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o SENHOR, o que não lhes ordenara. 2 Então saiu fogo de diante do
SENHOR e os consumiu; e morreram perante o SENHOR.
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8.

QUAL A OBRA, ou ATO DE JUSTIÇA, QUE SALVA O HOMEM?
Resposta: O ato de justiça que salva o homem é o ato de Jesus na
cruz. Não seremos salvos por obras humanas.
Salvação não é fruto de mérito humano. Quem irá morar com Deus
será salvo da condenação eterna, pela graça de Jesus.
Somos salvos por obra da graça de Deus, e não por ações, ou
obras, humanas. Por obras humanas ninguém será salvo.
VERSÍCULOS EXEMPLIFICATIVOS:

 ROMANOS 5:18 Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os
homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a
graça sobre todos os homens para justificação de vida.
 II CORÍNTIOS 5:19 Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando

consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pós em nós a palavra
da reconciliação;

 HEBREUS 2:9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora
feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela
graça de Deus, provasse a morte por todos.
Pois bem, existem muitas passagens dizendo que as obras do homem,
mesmo as da lei de Moisés, não podem salvar a ninguém.
Mesmo com os muitos versículos os quais dizem claramente que não
há salvação por obras, encontramos, em MATEUS 25:34-46, o Senhor falando
de obras humanas na hora do julgamento final da humanidade.

9.

NO DIA DO JUÍZO FINAL JESUS COBRARÁ OBRAS HUMANAS?
RESPOSTA: O Senhor não cobrará obras das suas ovelhas – As ovelhas
do Senhor estão debaixo da GRAÇA de Jesus e não mais debaixo da lei
de Moisés a qual requer obras para salvar.
Ele cobrará obras dos bodes, dos não salvos. Cobrará obras porque
eles estão debaixo da lei de Moisés a qual estabelece produção de
boas obras para poder salvar.
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Isso não é acepção de pessoas, mas é o tratamento judicial
celestial que cada um terá de acordo com a lei aplicável, aos bodes
e as ovelhas.
EXPLICANDO O PORQUÊ DA DIFERENÇA DE TRATAMENTO:
Um juiz julga usando a lei aplicável a cada parte, em cada caso.
O Justo Juiz, (Jesus), não cobra obras das suas ovelhas porque a lei
aplicável aos salvos não prevê obras humanas. A lei aplicada às
ovelhas prevê a “fé” no sacrifício de Jesus para serem salvas, pela
graça.
Não há como o homem ao mesmo tempo estar debaixo da lei e da
graça, porque uma lei exclui a outra. Isto é: Ou o homem estar debaixo
da lei de Moisés, estar debaixo da velha aliança das obras humanas,
ou o homem estar debaixo da lei de Jesus – a nova aliança, obra do
sangue de Jesus.
Muitas pessoas com suas boas obras, bem intencionados e mal
informados, estão aniquilando15 as promessas e a vida que há somente
na graça de Jesus. Essas pessoas destroem a graça de Deus, ao
praticarem as obras da lei para “si” salvarem. Elas praticam obras
objetivando ajudar a Jesus, no processo de salvação, ou praticam
obras para se ajudarem, no processo de salvação. Todavia, Deus não
aceita ajuda do homem no processo de salvação.
Quem quer viver de suas próprias obras, esta como os fariseus,
ainda não aprendeu o que é “misericórdia quero e não sacrifícios”.16
Misericórdia é ter o amor e a justiça de Deus. A misericórdia é
o sangue de Jesus em nós. Misericórdia é apresentaremos ao Pai o
sacrifício misericordioso de Jesus, e esperar inteiramente17 NELE para
ser agradável a Deus. Além ou aquém dos feitos de Jesus, são

15 O HOMEM AO FAZER OBRAS HUMANAS PARA SI SALVAR, MESMO SEM QUERER, ANIQUILA A OBRA DE
JESUS.

16

ROMANOS 4:14 Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada.

MATEUS 9:13 Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim

a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento.
17

I PEDRO 1:13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai

inteiramente na

graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo;
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sacrifícios humanos, por isso, inúteis. Sacrifícios que não agradam
e ainda acrescentam mais pecados diante do Pai.
Reprisando...

 Seria possível cobrar boas obras dos servos salvos?
Dos servos justificados pela graça não será cobrado OBRAS
HUMANAS. Se houvesse cobrança de obras humanas para poder salvar
a salvação deixaria de ser uma salvação pela graça de Jesus, e
passaria a ser uma salvação por obras humanas realizadas.18 A lei
da nova aliança no sangue de Jesus estabelece salvação é pela
graça sem as obras humanas. A lei de Jesus requer fé na obra de
Deus através de Jesus. Ela não requer execução de obras do homem,
ao contrário da lei da velha aliança dada a Moisés.

 Quanto aos que NÃO serão salvos será cobrado boas obras
porque eles estão debaixo da velha aliança:
Dos bodes, dos não salvos será cobrado às boas obras, por
estarem debaixo da lei de Moisés. Uma lei que cobra obras humanas
para poder conceder salvação.
O JUSTO JUIZ requererá obras porque a LEI, de Moisés,
APLICÁVEL a todos que NÃO estão debaixo da graça, REQUER OBRAS
PARA SALVAR.
PRIMEIRA OBSERVAÇÃO:

 A BÍBLIA trata de DUAS ALIANÇAS. Portanto,
temos dois tratados, (duas leis), dentro da
bíblia;
 A Bíblia comporta DOIS MOMENTOS PROFÉTICOS.
CHAMADOS DO TEMPO DA LEI DE MOISÉS, e o outro
chamado de “ERA”, ou “ÉPOCA”, do novo
testamento NO SANGUE DE JESUS. O novo
testamento iniciado a partir do sacrifício de
Jesus na cruz do calvário.
SEGUNDA OBSERVAÇÃO:
18

ROMANOS 4:4 Ora, àquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a
dívida.
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 O Senhor veio dentro da primeira aliança, o pacto feito
com sangue de animais, para cumpri-la, para encerra-la
e para DAR INÍCIO à segunda aliança, no sangue do
cordeiro de Deus – Jesus;
 ASSIM, às vezes o Senhor estava falando e vivendo a
aliança que ELE veio para cumprir, às vezes Jesus
estava falando da nova aliança que iria ser iniciada
depois de seu sacrifício;
 O PROBLEMA É QUE MUITOS MISTURAM AS PALAVRAS DE JESUS
SEM
FAZER
AS
DEVIDAS
SEPARAÇÕES
QUANTO
AOS
DESTINATÁRIOS, ao tempo profético, DAQUILO QUE O SENHOR
ESTAVA FALANDO. Por causa disso, vemos, atualmente,
pessoas querendo cumprir a lei, a velha aliança, e SUAS
BOAS OBRAS – com isso caem da graça, perdem a salvação
doada por Jesus, no seu sangue. Outros desprezam
totalmente o velho testamento achando que tudo ali já
não tem mais aplicabilidade na vida do homem nos dias
atuais;
 A LEI DE MOISÉS era um pacto TEMPORAL. Ela foi consumada
quanto a ser meio, veículo de boas obras para salvação
do homem. Ela passou e não salvou NINGUÉM.19 Como diz a
própria bíblia: Pelas obras da lei nenhuma carne será
salva.20
 Agora a lei de Moisés continua valendo, CONTINUA
VIGENTE, quanto à condenação do homem que não aceitar
a aliança no sangue de Jesus. 21
19

GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em

Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma carne
será justificada.
20

A LEI DE MOISÉS NÃO SALVOU NENHUMA VIDA. Ela apenas condena.


21

GÁLATAS 5:4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça tendes caído.

QUEM NÃO ACEITAR A NOVA ALINÇA NO SAGUE DE JESUS JÁ ESTÁ DEBAIXO DE CONDENAÇÃO:



ROMANOS 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem

o conhecimento do pecado;




I JOÃO 5:12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida;
JOÃO 3:18 Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito
Filho de Deus;
MATEUS 16:16 Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.
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REFERÊNCIA sobre obras da lei para salvar. Justiça da Lei:

 ROMANOS 10:5 Ora, Moisés descreve a

justiça que é pela

lei, dizendo: O homem que fizer estas coisas viverá por elas.
a lei não é da fé; mas o homem, que fizer
estas coisas, por elas viverá.

 GÁLATAS 3:12 Ora,

se levantou um certo doutor da
lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
26 E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês ? 27 E,

 LUCAS 10:25-29; 36-37 25 E eis que

respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a
tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como
a ti mesmo. 28 E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso, e viverás. 29 Ele, porém, querendo
justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? 36 Qual, pois, destes
três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? 37 E ele

O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois,
Jesus: Vai, e faze da mesma maneira.
disse:

Aqui, Jesus estava falando, especificamente, para um homem DOUTOR
da lei de Moisés. Jesus estava falando para a velha aliança.
Jesus falava a alguém da lei e nesta época a lei de Moisés ainda
estava em vigor quanto à salvação por obras. O velho pacto no
sangue de animais ainda não tinha sido rompido, rasgado.
Portanto, a lei vigente mandava fazer BOAS OBRAS e é isso que o
mestre Jesus manda quem está debaixo da lei fazer: Obras HUMANAS
para salvar o homem...
NESTE MESMO CONTEXTO BÍBLICO, o Senhor continua seu ensino, agora
falando de outro tipo de PESSOAS E DE OBRA, obra melhor que ele
VEIO TRAZER PARA O HOMEM. BOA OBRA É A OBRA DE JESUS PARA SALVAR
O HOMEM. Vejamos abaixo, isso:

REFERÊNCIA sobre obra/serviço de JUSTIÇA PARA SALVAR:
 LUCAS 10:38-41 E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia; e

E tinha esta uma
irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos
certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa; 39
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pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 40 Marta, porém andava
distraída em muitos serviços; e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te
dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. 41 E

Marta, Marta, estás ansiosa e
afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária; E
Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada;
respondendo Jesus, disse-lhe:

O que é necessário para salvar é uma só obra: A obra de Deus – é
crer em Jesus.
As muitas obras humanas são somente canseira, fadiga, distração
e serviços que não podem agradar a Deus o suficiente para salvar.
Marta ainda estava envolvida num servir/andar para o céu segundo
a lei de Moisés – através de obras humanas.
Maria estava envolvida num servir/andar para o céu POR FÉ NA
PALAVRA DE JESUS – a nova aliança, um novo andar/servir crendo
em Jesus. Maria não estava mais debaixo da lei de obras humanas.
Ela estava debaixo da graça salvadora de Jesus.
Quando alguém está pregando obras humanas para salvação está
induzindo às pessoas a deixarem a graça e passarem a viver as
boas obras da lei.
Resumindo: Pregar boas obras para salvar é levar as pessoas a
caírem da graça de Jesus para a DESGRAÇA das obras da lei...
Pregar boas obras para salvação é induzir as pessoas a deixarem
o verdadeiro caminho, e se aventurarem por atalhos os quais irá
levar a pessoa à morte eterna. Pois pelas obras da lei ninguém
será salvo.
 ROMANOS 6:14 ... Pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça;

 JOÃO 6:29 Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que
creiais naquele que ele enviou.
Na passagem bíblica abaixo, iremos ver a questão das boas obras,
citadas por Jesus, durante o julgamento final da humanidade, durante
o TRIBUNAL DE CRISTO O QUAL OCORRERÁ DEPOIS DO MILÊNIO.22
22

MAIORES DETALHES SOBRE MILENIO LEIA NOSSO TRABALHO: “A VOLTA DE JESUS E O ARREBATAMENTO.”
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Pois bem, se tentarmos entender uma passagem das sagradas
escritura SEPARADA do restante da bíblia, esse intento trará muitas
dúvidas e confusões.
O USO ISOLADO da passagem abaixo é fonte, e combustível, para
quem gosta mais de sacrificar do que obedecer ao Senhor.23
VERSÍCULOS falando de obras humanas na hora do julgamento:
 MATEUS 25:34-46 Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de
meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do
mundo; 35 Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber;
era estrangeiro, e hospedastes-me; 36 Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastesme; estive na prisão, e foste me ver.37 Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor,
quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? 38
E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? 39 E quando te
vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? 40 E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade
vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 41
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para
o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos; 42 Porque tive fome, e não me destes de
comer; tive sede, e não me destes de beber; 43 Sendo estrangeiro, não me recolhestes; estando
nu, não me vestistes; e enfermo, e na prisão, não me visitastes. 44 Então eles também lhe
responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou
nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? 45 Então lhes responderá, dizendo: Em
verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim.
46 E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.

Nos versículos acima estaria o Senhor dizendo que requererá
obras humanas para poder salvar, na hora do “Tribunal de
Cristo”?
Resposta: Não. Não é verdade que o Senhor estará requerendo, de
seus servos, obras humanas para poder conceder salvação, pois em toda
a bíblia é demonstrado que a salvação é obra de Deus, e não do homem.
Vamos entender o que se passará na hora do julgamento final.
A passagem bíblica acima relata dois julgamentos, a saber:

23

I SAMUEL 15:22 Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça
à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de carneiros.

17
SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO PELA FE EM JESUS. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Página.:www.revelacaodabiblia.com.br
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:18:26.

O QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO? OBRAS OU FÉ?
o O JULGAMENTO DOS “BODES” PELA LEI DE MOISÉS. A lei de Moisés
estabelece a realização de “obras” humanas para salvar. Quem
cumprisse toda a lei viveria por ela.
Prevê, também, que “a alma que pecar essa morrerá”. Ocorre que
todo ser humano peca. Ninguém consegue cumprir toda a lei sem nunca
pecar. O resultado é: Por causa do pecado, pela lei de Moisés,
todos estão destituídos da gloria de Deus. Não haverá salvação de
nenhuma vida/carne que esteja debaixo da lei de Moisés. Não somos
nós que estamos julgando, que julga é a palavra e ela diz que
ninguém será salvo pelas obras da lei.
Na lei de Moises prevalece a sentença para quem está debaixo
dela: “a alma que pecar morrerá”. Como: Todos pecam, todos morrem,
e nenhuma carne será justificada pela lei de Moisés.
REFERÊNCIAS:
 ROMANOS 10:5 Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O homem

que fizer estas coisas viverá por elas. (Se cumprir toda a lei
VIVERÁ.)
 I JOÃO 1:8 Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós
mesmos, e não há verdade em nós. (Como todos pecam todos são
passíveis da morte pela lei de Moisés).
 ROMANOS 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas
obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Não estamos dizendo que por causa da graça de Jesus o homem
pode viver deliberadamente em pecado. Não é isso.
DIZEMOS ISSO: Se os bons modos, as boas obras, os bons atos
humanos, seguindo a lei, fossem a santificação com a qual um pecador
pudesse ver a Deus, pudesse se salvar, Jesus teria morrido
inutilmente. Por que bastaria às pessoas seguirem os bons preceitos
da lei e estariam santas, consequentemente, estariam salvas. Mas,
salvação por obras humanas é impossível.
A bíblia é clara em dizer que só há um caminho para salvação
do homem. O caminho é ato da graça de Jesus, e não ato de boa
vontade e bons modos humanos.
Resumindo: Para sermos santos e aceitáveis a Deus, JESUS
PRECISOU NOS LAVAR COM SEU SANGUE – o seu Espírito Santo, E NÃO
SOMENTE nos lavou COM SUA PALAVRA – que é água.
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MAIS ALGUMAS REFERÊNCIAS APRESENTANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SALVAÇÃO
ATRAVÉS DE BOAS OBRAS DA LEI:
 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei,
mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos
justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras
da lei nenhuma carne será justificada.


ROMANOS 3:20 Por isso “nenhuma carne” será justificada diante dele
pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
“Nenhuma carne”, acima, significa que ninguém será salvo por obras
humanas.

 MATEUS 19:25,26 Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito,
dizendo: Quem poderá pois salvar-se? 26 E Jesus, olhando para eles, disse-lhes:
Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível.
“Salvar-se”, seria uma salvação do homem realizada pelos
atos de justiça feitos pelo próprio homem.
A resposta de Jesus para uma salvação do homem por si mesmo
foi: “Aos homens é isso impossível.”
o O JULGAMENTO DAS OVELHAS PELA LEI DA GRAÇA DE JESUS.
A lei da graça estabelece: “Quem crer em Jesus tem a vida”.
A obra requerida PELA LEI da GRAÇA é a obra de Jesus na cruz.
O Senhor Jesus assumiu os nossos pecados, e o juízo por eles.
Assim, Ele dar a sua vida para nos poupar da morte eterna. O senhor
Jesus nos imputar vida eterna pela sua graça.
Na lei de Jesus prevalece: “Aquele que crê em Jesus vive”.
Resultado: Nem todos creem, nem todos aceitam a salvação de Jesus,
por isso, nem todos serão salvos. Salvação é somente para aquele
que crer em Jesus. Quando cremos em Jesus somos removidos da lei
de Moisés, lei que condena, e inseridos no corpo de Cristo, onde
há a lei da graça, a qual nos isenta da condenação.
Ao aceitarmos a Jesus recebemos a sua graça. Saímos da sentença
de morte dada pela lei de Moisés e alcançamos a sentença concessiva
de vida eterna através do sangue do cordeiro de Deus.
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REFERÊNCIA sobre a MUDANÇA DA LEI PARA AQUELES QUE SERÃO SALVOS.
EXISTEM DUAS LEIS. Uma que salva e uma que condena:
 ROMANOS 8:2 Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei
do pecado e da morte.

O sangue de Jesus, o seu Espírito Santo – lei da vida, nos livra
da lei de Moisés – lei que traz a morte.

 ROMANOS 3:21 Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o
testemunho da lei e dos profetas.
A justiça de Jesus se manifestou sem a lei de Moisés.

 ROMANOS 3:27,28 Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das
obras? Não; mas pela lei da fé. 28 Concluímos, pois, que o homem é justificado pela
fé sem as obras da lei.
A lei de Moisés é a lei das obras. A lei de Jesus é a lei da FÉ. Jesus é o
nosso firme fundamento, Ele é a nossa fé, nossa rocha.

 ROMANOS 6:15 Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas
debaixo da graça? De modo nenhum.
Os servos estão debaixo da lei da graça de Jesus. Não estamos mais debaixo da
lei de Moisés, e de suas obras. Estamos mortos para a lei de Moisés, por isso
essa lei não é mais aplicável aos servos do Senhor.

 ROMANOS 7:4 Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo
corpo de Cristo, ...

UM MISTÉRIO: Quando alguém aceita o Senhor Jesus como seu salvador essa
pessoa entra para o corpo de Cristo. O corpo-de-Cristo nos liberta da lei de
Moisés.
Por quê?
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Resposta: Porque a morte eterna, embora vigorando desde o pecado de Adão e Eva, foi
legalmente tipificada, em condutas tidas como pecaminosas, através da lei dada a
Moisés. Essa lei prescreve a morte para aquele que pecar.

Não há previsão de morte, NA LEI DE MOISÉS, para quem
não pecar.
Jesus embora não tenha pecado veio a morrer, por pecados que não cometeu.
Assim, um inocente morreu, e morreu para pagar o pecado de outros. Isso gerou a
primeira quebra do império da lei de Moisés e da morte estabelecida por ela.
Se não bastasse um inocente ter morrido por pecado não cometido, Jesus
reviveu, ressuscitou. Esse segundo fato acabou de exterminar o poder da morte e da
lei de Moisés, sobre todos os pecadores que aceitarem a morte de Jesus no lugar da
sua própria morte.
Quando alguém aceita o Senhor como salvador essa pessoa passa a ser membro
de um corpo que não mais está sujeito à morte, por ter vencido a morte ao ressuscitar.
Por ter ressuscitado, agora, no corpo de Cristo impera a nova lei, a lei da vida eterna.
O corpo está vivo pelo Espírito Santo da graça de Jesus. Desta forma, estamos
vivos para o Senhor, e mortos para a lei de Moisés, e para a morte eterna, através do
corpo de Cristo.
Continuando...

Um juiz, na hora do julgamento, aplica aos fatos aquilo que está
previsto na lei. Como a nova lei de Jesus, a palavra do Senhor,
prescreve que somos salvos pela graça, sem as obras humanas, não é
verdade que o Senhor irá requerer obras humanas para poder salvar os
seus servos.
Algumas pessoas são chamadas de bodes porque não quiseram ser
transformadas em ovelhas de Jesus, através da salvação.
A lei para quem não aceitou a salvação de Jesus continua sendo a
velha lei de Moisés. Essa é a lei dos bodes. Uma lei que condena os
pecadores, e não salva nenhuma carne.
O Senhor, enquanto juiz, apenas constata que o seu corpo-vivo
tem obras, produzidas pela graça Dele, e a nos entregue gratuitamente.
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Não seria necessário, o justo-juiz, na fundamentação da sua
sentença, falar de obras das ovelhas tendo em vista que a lei da fé
e graça não requerer OBRAS-HUMANAS. Ele cita, no relatório da sua
sentença, as obras dos bodes e as obras das ovelhas demonstrando a
igualdade de tratamento e justiça da sentença aplicada aos bodes e
às ovelhas.
Uns receberam absolvição e outros condenação porque uns estavam
debaixo de uma lei que absolve – lei de Cristo, e os outros estavam
debaixo de uma lei que condena – lei de Moisés.

Justiça é isso: É dar a cada pessoa o que é seu. A justiça que
é devida aos bodes pela lei de Moisés, lei requer obras e condena, é
a SENTENÇA DE CONDENAÇÃO, E MORTE ETERNA. A justiça que é devida às
ovelhas, pela lei da GRAÇA DE JESUS, lei que absolve e livra da morte,
é a SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO, E VIDA ETERNA. A justiça requerida para
salvar, as ovelhas, Jesus produziu. Até a fé que temos NELE,
necessária para salvação, foi Ele que nos doou.
VAMOS EXEMPLIFICA DOUTRA FORMA PARA TERMOS CERTEZA QUE NÃO há
contradição bíblica quando é falado de obras na hora do julgamento
final.
Para entender essa aparente contradição é necessário meditarmos
sobre algumas coisas, dentre elas o que é o corpo humano, e o que é
o corpo de Cristo, e como eles fazem obras.

Exemplificando as ações e obras do corpo humano:
Quando as mãos de um hábil artista faz uma obra, não dizemos que
a obra pertence às mãos do artista, mas ao artista que fez tal obra.
As mãos foram instrumentos usados e todo o mérito é do artista.
Quando “fulano de tal” vê algo, não dizemos que os olhos tais
viram algo, mas dizemos que “fulano de tal” viu algo.
Quando “beltrano de tal” expressa uma linda canção ninguém diz a
boca do “beltrano de tal” canta belas canções. Mas, dizemos que
“beltrano de tal” entoa belas canções.
Alguém usando das mãos estrangula e comete um homicídio, ou
usando de uma faca mata outrem. Ninguém irá julgar e condenar as mãos
assassinas, ou dizer que a faca matou alguém. A sentença e a
condenação são daquele que usando das mãos, ou da faca, como
instrumento provocou o ato criminoso.
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Quando o atleta “X” corre velozmente, não dizemos que as pernas
do atleta “X” correm bem. Dizemos que o atleta “X” é um grande
corredor.
Assim, independentemente da parte do corpo humano, ou do
instrumento, que é usado por alguém para realizar uma “obra” ninguém
atribui o grande feito àquela parte do corpo que é usada para fazer
tal “obra”. A “obra” quer seja boa, ou má, é atribuída ao dono daquele
membro que fez a obra. Qualquer obra feita é atribuída ao dono do
corpo que realizou a obra. Uma obra nunca é atribuída ao instrumento,
ou membro, utilizado para realiza-la, mas é atribuída àquele que a
fez, independente do membro, e do instrumento, usado para fazê-la.

Exemplificando as ações e obras do corpo de CRISTO:
Sabemos que a cabeça de qualquer corpo é quem comanda os membros
para a realização de qualquer obra. Seja por ação, seja por omissão.
Toda obra realizada por alguém é fruto das ordens dadas pela cabeça
deste alguém.
Jesus é o cabeça do seu corpo, e cada um de nós somos seus membros
em particular.
Os servos são varas enxertadas em Jesus, a oliveira verdadeira.
Fomos enxertados Nele para produzir frutos para Jesus, no qual fomos
inseridos.
VERSÍCULOS falando que somos membros do corpo de Cristo:
 I CORÍNTIOS 12:12-14,27 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos
membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo,
assim também é Cristo. 13 Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só
corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos quer livres; e a todos nós foi dado beber de
um só Espírito. 14 Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. 27 Ora,
vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros.
 JOÃO 15:1 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor. 2 Toda vara em mim que
não dá fruto, ele a corta; e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto.
4 Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós; como a vara de si mesma não pode
dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes
em mim. 5 Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 8 Nisto é glorificado meu Pai,
que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos.
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Os frutos das obras dos servos do Senhor não contam para nós
mesmos. As obras que os servos fazem são obras feitas pelo dono do
corpo-de-cristo. NÃO são obras DE CADA MEMBRO EM PARTICULAR. Quando
um servo, toca, ora, canta, prega, jejua, louva, adora, limpa a
igreja, ou faz qualquer boa obra, OS FRUTOS SÃO DE JESUS. JESUS é
quem fez a obra, usado um membro de seu corpo-vivo. O servo foi um
instrumento, e Jesus foi o feitor da boa-obra.
REFERÊNCIA:

 APOCALIPSE 4:11 Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder; porque tu
criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas.
 HEBREUS 13:21 Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade,
operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja
glória para todo o sempre.
Quando os membros realizam, ou deixam de realizar, uma “boa obra”
ela é realizada pelo dono do corpo. Jesus é o autor das boas obras
realizadas pelos servos, obras realizadas segundo a vontade Dele. Os
servos foram instrumentos nas mãos do Senhor. Ao Senhor, o dono do
corpo, cabe toda honra e gloria, pela obra realizada, à semelhança
do que ocorre com as obras feitas pelos membros do corpo humano.
Como vemos anteriormente, quando um corpo trabalha as obras
feitas não são atribuídas aos instrumentos utilizados, nem a um membro
em particular, mas ao dono do corpo, assim também ocorre no corpo de
Cristo.

10. UMA VEZ QUE OBRAS NÃO SALVA, DEVEMOS FAZER OBRAS?
RESPOSTA: Sim. Todavia, as boas obras não têm por finalidade salvar
o obreiro. Elas não salva o realizador de boas obras, mas são
proveitosas para outros fins diferente de salvação.24

24

TITO 3:8 Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que crêem em Deus procurem

aplicar-se

às boas obras; estas coisas são boas e proveitosas aos homens.
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Devemos fazer OBRAS debaixo da direção do Espírito Santo. Fazemos
obras não para sermos salvos, pois já estamos salvos pela graça do
Senhor.
Fomos recrutados para trabalhar na vinha do Senhor. Devemos
apresentar nossos membros como instrumento de justiça, louvor e
gloria do Senhor. Fazer boas obras faz parte do NOSSO culto racional25
o qual devemos prestar a Deus.
VERSÍCULOS CITANDO QUE DEVEMOS FAZER OBRAS:

 TITO 3:8 Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que crêem em Deus
procurem aplicar-se às boas obras; estas coisas são boas e proveitosas aos homens.
 I TIMÓTEO 6:18 Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, e
sejam comunicáveis.
 HEBREUS 10:24 E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às
boas obras.
 II TIMÓTEO 3:17 Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para
toda a boa obra.
 MATEUS 5:16 Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.
 EFÉSIOS 2:10 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
 TITO 3:14 E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas
necessárias, para que não sejam infrutuosos.
 TITO 2:14 O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniqüidade, e
purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras.

ROMANOS 12:1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
25
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 HEBREUS 13:21 Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade,
operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória
para todo o sempre.
 MATEUS 13:8 E outra caiu em boa terra, e deu fruto: um a cem, outro a sessenta e
outro a trinta.
As boas obras dos servos servem para obtenção de galardão, para
santificação terrena, e principalmente, para GLORIA DO SENHOR.
TODAVIA, NÃO PODEMOS SAIR POR AI FAZENDO OBRAS DA NOSSA CABEÇA.
Devemos esperar o Senhor mandar. Nenhum membro SADIO do corpo se
move, ou agem, sem o devido comando da “cabeça”. O Senhor comanda
todos os membros do seu corpo a fazerem as boas obras que Ele quer
que sejam feitas.
REFERÊNCIA SOBRE A DIREÇÃO DO SENHOR SOBRE SUAS OVELHAS.



ROMANOS 8:14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses
são filhos de Deus.

A SEGUIR ALGUNS EXEMPLOS DE COMO FAZER, OU NÃO FAZER, BOAS OBRAS.
AÇÃO DE SERVOS DEBAIXO DO COMANDO DO SENHOR.


Uma serva “X” estava na igreja e o Senhor lhe disse: - Compre
um bujão de gás para minha serva “Y”. A serva “X” disse: - Bom,
Senhor só que não tenho dinheiro. O Senhor lhe respondeu: - Não
tem dinheiro, mas tem crédito. No final do culto o Senhor falou
novamente com a serva “X” e disse: - Olhe para a porta. Ela
olhou e viu a serva “Y” indo embora. A serva “X” foi ao encontra
da outra e lhe disse: - irmã “Y” o Senhor me mandou te dar um
bojão de gás. A serva “Y” começou a chorar e a glorificar ao
Senhor dizendo: - é de Deus, é de Deus...
O gás daquela senhora “Y” tinha acabado há dias, e ela não conseguia fazer
a comida, nem os salgados, e doces que fazia para viver. Naquele mesmo dia
tinha chorado e dito que o adversário não iria entristecê-la, pois ela tinha o
Senhor, e Ele iria providenciar o necessário para ela. O Senhor providenciou,
a obra foi feita, e nome do Senhor foi glorifica. Ambas as servas foram
edificadas na fé, e confortadas...

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA DE AÇÃO FORA DO COMANDO DO SENHOR.
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Um servo Beltrano PREGADOR de tal CONTA QUE tinha aprendido que
obra é sinônimo de serviço, de servir. Ele juntou isso com as
obras citadas na bíblia, juntou a passagem da vara de Arão que
florescerá, juntou a pregação de Jesus quando Ele disse que a
árvore a qual não der fruto será jogada no fogo, junto com o
fato de Jesus ter secado uma árvore por não ter fruto. Ele PEGOU
TUDO ISSO E pregou dizendo entre outras coisas que o SENHOR
QUERIA QUE produzíssemos obras, BOAS OBRAS.
Naquela mesma noite o Senhor apareceu em sonho, a Beltrano PREGADOR
de tal, e mostrou uma estrada bem pavimentada e sinalizada, com quebramolas e faixas pintadas... E mostrou o beltrano PREGADOR de tal ao lado da
estrada falando com as pessoas que passavam por aquela estrada indicando
um desvio para poder sair mais a frente no caminho. Depois o Senhor falou
com o beltrano PREGADOR de tal: “VOCÊ, COM SUA PREGAÇÃO DE BOAS
OBRAS, ESTÁ ENSINANDO O MEU POVO A DEIXAR O CAMINHO E PEGAR
ATALHOS.” Ficou triste e foi buscar entender ocorrido.

SEGUNDA EXPERIÊNCIA DE AÇÃO FORA DO COMANDO DO SENHOR.



Diz Beltrano PREGADOR de tal que poucos dias depois vê um
Diácono fazer a mesma pregação que ele tinha feito. Beltrano
PREGADOR de tal no seu interior “riu” e pensou: “queria ver o
que o Senhor diria disso agora.” Pois, o “diácono” pregou a
mesma pregação de boas obras que Beltrano PREGADOR de tal tinha
pregado.
Novamente, naquela noite, o Senhor apareceu ao Beltrano PREGADOR de
tal. O LEVOU a mesma estrada, no mesmo lugar do sonho anterior, e
mostrou o “DIÁCONO pregador de boas obras” dirigindo um ônibus coletivo.
O diácono bateu como o ônibus nas placas de sinalização, de um e do outro
lado da rodovia. O diácono destruiu todas as placas indicativas do caminho.
Com isso ninguém mais sabia qual o caminho a ser seguido.
Novamente o Senhor mostrou a inutilidade de BOAS OBRAS para a salvação
do homem.

TERCEIRA EXPERIÊNCIA DE AÇÃO FORA DO COMANDO DO SENHOR.



Diz Beltrano PREGADOR de tal que ele e outro obreiro pregavam
na casa de um novo “convencido”, todos os domingos à tarde.
O neófito, o qual recebia os cultos, vinha de bicicleta
para o culto matinal, aos domingos, com seu bebê no guidão. Ele
andava vários quilômetros pela margem de uma rodovia federal de
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muito transito perigoso. Por sugestão de Beltrano PREGADOR de
tal passaram a buscar o novo “convencido” e levá-lo para o culto
dominical.
O neófito passou a fazer propaganda disso junto a sua
vizinhança. Dizia ele: “Que igreja boa”, E outros “elogios
diversos à igreja”.
Dias depois mudou o ministério local. O novo pastor orientou
para não mais irem buscar o neófito. Com isso os vizinhos do
neófito passaram a escarnecê-lo e a perguntar “que dê a igreja
boa?”, “não vem mais te buscar?”...
O Neófito voltou a beber, abandonou a igreja. Nem os cultos
em sua casa ele quis, novamente...
Naqueles dias o Senhor apareceu em sonho para Beltrano PREGADOR de
tal e lhe mostra toda a situação, como em um filme, e disse:
“Eu estava operando na vida dele, (do neófito), por isso ele vinha sozinho
aos cultos. Agora, tá vendo o que você fez com sua boa obra? Por causa da tua
boa obra ele deixou de vir à igreja.”
E finaliza dizendo o seguinte:
“Se

eu falar tem importância, se eu não falar não tem
importância.” Disse isso e repetiu novamente...
QUARTA EXPERIÊNCIA DE AÇÃO FORA DO COMANDO DO SENHOR.



Beltrano PREGADOR de tal, diz que estava indo para a igreja
quando lhe aparece um cidadão pedindo ajuda para pagar uma
passagem. Beltrano PREGADOR de tal, já escaldado com obras
humanas, mas ainda lutando para entender as ditas boas obras,
já sabe que não pode fazer boas obras para serem vistas...,
olha para um lado e para o outro não vê ninguém, (“esqueceuse de olhara para cima”), então pegou um nota de R$2,00 e ajudou
o pedinte.
Naquela mesma noite, em sonho, o Senhor leva Beltrano PREGADOR de tal
para a mesma rua, no mesmo lugar, na mesma situação, com o mesmo
esmoler, e acrescenta o seguinte fato:
No momento em que o pedinte recebeu os R$2,00 reais de ajuda, o
mendigo entrega para Beltrano PREGADOR de tal um copo cheio de
cachaça. No sonho, Beltrano PREGADOR de tal bebeu o copo inteiro.
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ACORDOU ciente que mais uma vez tinha errado na questão das BOAS OBRAS.

Esses são apenas testemunhos, e exemplos reais, não é lei,
certamente precisamos entender melhor, a exemplo de Beltrano PREGADOR
de tal, como fazer, e como não fazer, boas obras.
Pelos exemplos citados dá para saber que só são boas obras,
diante de Deus, quando o Senhor manda faze-las. Sob as ordens do
Senhor, o obreiro que fizer boas obras será apenas instrumento e toda
a obra é do Senhor.
ADIANTE...
As “boas obras” realizadas por membros do corpo de Cristo são
obras de Cristo, quando são feita sob o governo do Senhor.
As boas obras dos servos NÃO devem ser atribuídas aos membros,
mas a Cristo. Por isso, os salvos não estarão mentindo quando
perguntarem ao Senhor, na hora do julgamento final: “Senhor, quando te
vimos com fome, e te demos de comer? ou com sede, e te demos de beber? 38 E quando te vimos
estrangeiro, e te hospedamos? ou nu, e te vestimos? 39 E quando te vimos enfermo, ou na
prisão, e fomos ver-te?” MATEUS 25:37-39 .
Sabemos que somos servos inúteis.26 Só fazemos o que o Senhor
manda fazer, e é necessário ser assim mesmo. Nenhum crédito deve ser
atribuído aos servos, pois quem fez tudo foi o Senhor.
Qualquer obra realizada por nossa própria vontade não será obra
de Cristo, mas obras humanas sem valor espiritual diante do Senhor.

11. AS OBRAS HUMANAS – PODEM PRODUZIR GALARDÕES?
RESPOSTA: SIM. Galardão é o salário, o pagamento por uma obra realizada. Galardão é
retribuição por serviços prestados. Galardão não é o mesmo que Salvação.
Ele não deve ser confundido com salvação. Galardão tem natureza, qualidade,

finalidade, e origem diferente de salvação.
Salvação é de graça e pela graça de Jesus, é dom gratuito de Deus.
Embora, salvação seja fruto do penoso trabalho de Jesus em nosso favor.

26

LUCAS 17:10 Assim também vós quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos

somente o que devíamos fazer.
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No julgamento final haverá distribuição de galardões. Cada um receberá do Senhor segundo
a suas obras.
REFERÊNCIAS sobre recompensa recebidas:
 ROMANOS 4:4 Ora, àquele que faz qualquer obra... É-lhe imputado o galardão
segundo... (A OBRA FEITA).
 II CORÍNTIOS 5:10 Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para
que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal.
 ROMANOS 2:5-6,7 Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesoura
ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus 6 O qual recompensará
cada um segundo as suas obras; a saber: 7 A vida eterna aos que, com
perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção; 10 Glória,
porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem...
 JOÃO 5:28,29 Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão
nos sepulcros ouvirão a sua voz. 29 E os que fizeram o bem sairão para a
ressurreição da vida...
 MATEUS 16:26,27 Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma?
Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? 27 Porque o Filho do homem virá na
glória de seu Pai, com os seus anjos; e então dará a cada um segundo as suas obras.
 I CORÍNTIOS 4:4,5 Porque em nada me sinto culpado; mas nem por isso me considero
justificado, pois quem me julga é o Senhor. 5 Portanto, nada julgueis antes de tempo, até
que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e
manifestará os desígnios dos corações; e então cada um receberá de Deus o louvor.

 ISAÍAS 40:10 Eis que o Senhor DEUS virá com poder e seu braço dominará por ele;
eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face.
 ISAÍAS 62:11 ... Dizei à filha de Sião: Eis que vem a tua salvação; eis que com ele
vem o seu galardão, e a sua obra diante dele.
 EFÉSIOS 6:8 Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja
servo, seja livre.


COLOSSENSES 3:23-25 E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como
ao Senhor, e não aos homens, 24 Sabendo que recebereis do Senhor o “galardão da

herança”, porque a Cristo, o Senhor, servis. 25 Mas quem fizer agravo receberá o agravo que
fizer; pois não há acepção de pessoas.
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Herança só é recebida quando o autor da herança morre. O galardão principal
que iremos receber SERÁ FRUTO DA HERANÇA deixada por Jesus com sua morte na
cruz. O galardão verdadeiro é a vida eterna.
 APOCALIPSE 2:23 E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que
sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras.
 I CORÍNTIOS 3:12-15 E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno, palha, 13 A obra de cada um se manifestará; na verdade o dia
a declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 14
Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 15 Se a obra de
alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo.
 APOCALIPSE 20:12 E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriramse os livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que
estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.

“Vi os mortos” e “os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas
nos livros, segundo as suas obras”. São expressões que apontam para o julgamento
de pessoas que não alcançaram a salvação. Trata-se do julgamento daqueles que
não foram encontrados no livro da vida. Citado na expressão: “abriu-se

outro

livro, que é o da vida.” Esse livro foi aberto para ver se o nome daquele que será julgado está
inscrito ali e assim evitar a condenação imposta pela lei de Moisés.
Isso porque o corpo de Cristo é um corpo vivo. Segundo porque o corpo de
Cristo não entra em julgamento para condenação. O julgamento do corpo de
Cristo é um julgamento para concessão de galardões. As más obras dos servos
foram lavadas, e purificadas, com o sangue de Jesus. Ninguém intentará
acusação contra o corpo de Cristo, pois é Deus quem nos justifica.
 JOÃO 5:24 Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me
enviou, tem a vida eterna, e

não entrará em condenação, mas passou da morte para

a vida.

 ROMANOS 8:1,33 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 33 Quem
intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34 Quem é
que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos,
o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós.
O corpo de Cristo não entra em julgamento condenatório. O julgamento do corpo
do Senhor é um julgamento para distribuição de galardões. Dizer que o corpo
de Cristo será julgado é dizer que JESUS SERÁ JULGADO. Os servos e Jesus serão
uma só unidade. Ele é o cabeça e os servos são o corpo. Julgar o corpo é
julgar Jesus e isso é impossível.
 JEREMIAS 32:19 Grande em conselho, e magnífico em obras; porque os teus olhos estão abertos sobre
todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo
o fruto das suas obras.
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 APOCALIPSE 22:12 E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um
segundo a sua obra.
 II JOÃO 1:8 Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes
sejam recompensados plenamente.
 RUTE 2:12 O Senhor retribua o teu feito; e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor
Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar.
 I CORÍNTIOS 9:17 E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio; mas, se de má vontade, apenas
uma dispensação me é confiada.
 I SAMUEL 26:23 O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um...
 FILIPENSES 3:14 Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
 MATEUS 25:21 E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito
te colocarei; entra no gozo do teu senhor...

 HEBREUS 6:9-11 Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a
salvação, ainda que assim falamos. 10 Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e
do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos; e
ainda servis. 11 Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa
certeza da esperança.

12. AS OBRAS HUMANAS – PODEM PRODUZIR GLORIA E LOUVOR PARA O
DEUS?
RESPOSTA: SIM. Deus vê as obras realizadas pela igreja, como
efetivadas por seu Filho. Caso a obra seja realizada diretamente pelo
homem, e não por servos na função de representantes de Jesus, não
serão aceitas, pois Deus não aceita gloria de homem.
As boas obras dos servos, se feitas sob a direção do Espírito
Santo, servem, TAMBÉM, para gerar ação de graça, glorificação, louvor
ao Senhor.
VERSÍCULOS:
 FILIPENSES 1:11 Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para glória
e louvor de Deus.
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 I CORÍNTIOS 10:31 Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer
coisa, fazei tudo para glória de Deus.
 ROMANOS 16:27 Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para
todo o sempre.
 ROMANOS 11:36 Porque Dele e por Ele, e para Ele, são todas as coisas; glória,
pois, a Ele eternamente.
 II CORÍNTIOS 4:15 Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça,
multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de
Deus.
 EFÉSIOS 2:10 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas
obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Fomos criados para o louvor. Louvamos a Deus também através das boas
obras. As boas obras são ATOS e AÇÕES DE GRAÇA e louvor a Deus, através
de Jesus.

 COLOSSENSES 3:17 E, quanto fizerdes “por palavras” ou “por obras”, fazei
tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
O louvor, a ação de graça pode ser feita por “palavras ou por obras” e
tudo é para gloria de Deus, através de Jesus. Não é obra humana, mas são
obras feitas “em nome de Jesus”, através dos membros do corpo de Cristo.

 TITO 1:16 Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras,
sendo abomináveis, e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra.
Por sua vez, o corpo de Cristo “confessa que conhece a Deus com
palavras e também com as boas obras” para louvor e gloria de Deus.

 I CORÍNTIOS 6:20 Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois,
a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
 JOÃO 15:8 Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis
meus discípulos.
Os frutos, as obras às mais diversas, glorificam ao Pai.
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 II CORÍNTIOS 9:13 Visto como, na prova desta administração, glorificam a
Deus pela submissão, que confessais quanto ao evangelho de Cristo, e pela
liberalidade de vossos dons para com eles, e para com todos.
“Administração” é uma palavra que se refere à realização de boas
obras descritas no evangelho de Cristo. ISSO GLORIFICA A DEUS, pois
é um ato de submissão, obediência ao evangelho.

 II TESSALONICENSES 1:12 Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo
seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor
Jesus Cristo.
Um dos objetivos das boas obras no corpo de Cristo é a glorificação
de Jesus em nosso meio.

 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 a glória e poder para todo o
sempre.
“Administrar” é um termo bíblico que se refere a fazer boas obras
para o corpo de cristo. As boas obras são meios de glorificar a Deus
“por Jesus Cristo” – através do corpo de Cristo.

13. AS OBRAS HUMANAS – PODEM PRODUZIR SANTIFICAÇÃO TERRENA?
RESPOSTA: SIM. As boas obras humanas podem produzir SANTIFICAÇÃO
terrena, santificação do corpo físico.27 As obras sob o comando de
27

GERA SANTIFICAÇÃO TERRENA (*), CONFORME SE LER ROMANOS 6:22-23 Mas agora, libertados do
pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação (santificação ou
separação terrena). O servo não deve achar que sua santificação, para salvação, é fruto de seus
atos , ao contrário a verdadeira santificação e purificação dos pecados, aquela que garante a
vida eterna, e fruto da operação do sangue de Jesus, o Espírito Santo.
(*) terrena é a santificação ou separação do mundo ao alcance do homem. Realizada por ações ou
omissões propositais do homem...
A santificação QUE LEVA AO CÉU VEM DE JESUS, DO SEU SANGUE, conforme lemos em APOCALIPSE 7:14
... Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Jesus é quem nos santifica. Caso
o homem pudesse se santificar para a vida eterna JESUS NÃO PRECISARIA DERRAMAR SEU SANGUE PARA
TAL FIM.
Está escrito, na Bíblia, que sem santificação ninguém verá a Deus, e por causa desta
necessidade de santificação, JESUS DERRAMOU SEU SANGUE, sem o qual não há SANTIFICAÇÃO para
Salvação. Sem Jesus não há como lavar as vestes no sangue do cordeiro de Deus.
Encontramos em HEBREUS que as obras da lei operam justificação terrena, da carne, não
podendo operar santificação espiritual. Vejamos HEBREUS 9:9-26 Que é uma alegoria para o tempo
presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar
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Jesus é o exercício da vida terrena daqueles que nasceram da “palavra
de Deus”. A palavra de Deus é quem nos leva a viver uma vida produtiva,
“SEPARADA/SANTIFICADA”, diante de o Senhor.
VERSÍCULOS dizendo que obras produzem santificação e não salvação:
 ROMANOS 6:19-23 Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne; pois que, assim
como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e à maldade para
maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à

justiça “para santificação”. 20 Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis
livres da justiça. 21 E que fruto tínheis então das coisas de que agora vos envergonhais?
Porque o fim delas é a morte. 22 Mas agora, libertados do pecado, e feitos

servos de Deus, “tendes o vosso fruto para santificação”, e por fim a
vida eterna. 23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a
vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.

 EFÉSIOS 5:26 Para santificá-la, purificando-a com a lavagem da
água, pela palavra...
Lavagem da regeneração pela palavra de Deus...
 EZEQUIEL 16:9 Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi
com óleo.
A aplicação da palavra de Deus em nossas vidas nos limpa da velha
forma de vida. A palavra de Deus nos dá uma nova aparência. Deixa
visível aos olhos de todas as pessoas a limpeza exterior dos atos dos
servos.
A palavra quando limpa por dentro ela está fazendo às vezes do
Espírito Santo. Por que a palavra também é espírito e vida. A bíblia
fala da lavagem de regeneração pela palavra e pelo Espírito Santo. Não
se trata de ação da letra da palavra evidentemente. A palavra é viva
e eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes. Claro que não
está falando da letra, pois a letra, a bíblia é um livro, e não
literalmente uma espada, e como letra, livro e folhas de papel não tem
como realizar algo interiormente.
Quando a palavra realiza algo na mente, na alma e no Espirito do
homem, o que de fato está agindo é O ESPÍRITO DE DEUS, dando vida à
palavra – é a transformação da palavra em vinho. Evidente, que a
palavra de Deus é mais que papel, letra e livros.
aquele que faz o serviço; 10 Consistindo somente em comidas, e bebidas, e várias abluções e
justificações da carne, impostas até ao tempo da correção.
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O Espírito Santo é quem dá vida à palavra. O Espírito Santo é a
vida além da mera letra da bíblia, é Ele quem opera espiritualmente no
corpo, na alma e no espírito do homem – AGINDO POR DENTRO DO HOMEM.
Quando O ESPÍRITO SANTO AGE POR DENTRO DO HOMEM Ele está fazendo a
função do sangue que limpa por dentro. A função interna do Espírito
santo é algo além da letra – que é símbolo criado pelo homem, e além
das folhas de papel - igualmente criação humana e terrena.
A mudança do homem de dentro para fora é ação do Espírito de Deus,
mesmo que seja através da palavra, pois nesse caso a palavra por ser
espírito e vida estará agindo muito além da letra.
O Senhor Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo. Jesus também
é uma só pessoa de Deus, com o Pai, e com o Espírito Santo. O Espírito
Santo que é sangue e vida dentro do homem. Quando o Espírito Santo
está agindo dentro do servo ALI está presente o Senhor Jesus que é a
água da vida e é a palavra de Deus.28 Assim, para facilitar o
entendimento, dizemos que a água – a palavra - limpa por fora, faz uma
limpeza que é visível por fora, e o sangue – o Espírito Santo – limpa
os servos, por dentro, limpo o espírito do homem. EVIDENTEMENTE QUE a
palavra de Deus e o Espírito Santo são uma só pessoa da trindade, como
tal, o que um faz o outro faz igualmente.
Vemos essa interação da trindade até no sacrifício de Jesus. Jesus
é aquele que foi ao calvário, entretanto, a palavra fala que DEUS
estava com Jesus na cruz reconciliando consigo mesmo todas as coisas...
É errado dizer que DEUS FOI SACRIFICADO. O correto é dizemos que o
Jesus-filho, enquanto HOMEM foi crucificado, mas esse filho ENQUANTO
DEUS também é UMA SÓ PESSOA COM DEUS...

14. AS OBRAS HUMANAS – PODEM PRODUZIR O PECADO DA EGOLATRIA E
IDOLATRIA?
RESPOSTA: Sim. As obras humanas podem ser fonte de idolatria, de
egolatria, mentiras, vaidades, vã gloria...
A idolatria ocorre quando alguém adora qualquer ser criado –
inclusive outro ser humano, ou a si próprio. “Toda” adoração deve ser
ao PAI, AO FILHO, E AO ESPÍRITO SANTO, porque é Deus. Adoração fora
disso é algum tipo de idolatria.
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...”.
28

Tipologicamente: Todo ser vivo tem sangue e água em seu interior. O ser humano tem em torno de
70% de água em sua composição, até o sangue tem água nele. No entanto, não existe um sistema
circulatório específico da água. Existe o sistema circulatório do sangue. Internamente é o sangue
quem faz tudo nos seres vivos.
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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...
A idolatria em geral e a sua subespécie a egolatria são pecados
que tem como resultado o furto da gloria devida somente a DEUS.
Toda adoração deve ser dada unicamente a Deus – o criador, e
não a criaturas. As coisas criadas, sejam elas de qualquer espécie,
(material ou espiritual), não devem receber adoração.29
A egolatria30 induz a 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
busca de exaltação dos dotes humanos. Isso é um desvio da adoração
devida ao Senhor Deus, isso é pecado.
Um pouco sobre pecado...
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 a outrem
a gloria devida somente a Deus – o criador. Com a adoração a criaturas
houve um furto da gloria devida unicamente a Deus.
REFERÊNCIAS:

 I CORÍNTIOS 1:31 Para que, como está escrito: Aquele que se gloria
glorie-se no Senhor.

29

NÃO É CONVENIENTE AO SERVO FALAR DE SI MESMO. Isso é egolatria, vã gloria...
 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.

30

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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 I TESSALONICENSES 2:6 E não buscamos glória dos homens, nem de
vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos 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.

 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 a fé em
Deus.

 PERIGO DO IMATURO ESPIRITUAL SE ENSOBERBECER E QUERER
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.
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 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
ENSOBERBECER/ENVAIDECER E CAIR EM DESGRAÇAS...

SE

 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 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.

 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 disse-lhe 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.
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 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.
PORQUE ROUBAR/ FURTAR A ADORAÇÃO É PECADO? COMO ESSES ATOS 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 Deus foram entregues ao homem, exceto um
fruto chamado de 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, está fazendo um ato do adversário. 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.
O inimigo foi expulso do céu porque se ensoberbeceu e passou a
buscar adoração. Estava roubando a gloria devida somente a Deus.
Referências bíblicas do adversário como o ladrão:
 JOÃO 10:10 O ladrão não vem senão a roubar, ..., e a destruir; eu vim para que tenham
vida, e a tenham com abundância.
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I TIMÓTEO 3:6 Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação
do diabo.

15. QUAL É A BOA OBRA QUE O HOMEM DEVE REALIZAR, PARA SER
SALVO?
RESPOSTA: A BOA OBRA é aceitar a Jesus como salvador.
A verdadeira obra de Deus, para o homem andar nela é Jesus. Jesus
é o caminho, é a boa obra que o homem deve praticar para ir estar com
Deus. A boa obra é crer em Jesus, as demais coisas necessárias à
salvação são acrescentados.
VERSÍCULOS:

 JOÃO 6:27-29 Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece
para a vida eterna 28 Disseram-lhe, pois: Que faremos para executarmos as obras de
Deus? 29 Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que creiais

naquele que ele enviou.
 JOÃO 3:21 Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras
sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
A Verdade é Jesus. A prática da verdade é o exercício de Cristo
em nós. Suas obras contam porque não foi o homem por si que fez, mas
“são feitas em Deus”, ou seja, é obra realizada na função de membro do
corpo de Cristo, para louvor de Deus Pai.
 ROMANOS 2:6 O qual recompensará cada um segundo as suas obras; a saber: 7 A

vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e
incorrupção 8 Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à
verdade e obedientes à iniqüidade.
A obra de Deus é crê no Filho Jesus. A obra de Deus possa a
ser do homem quando esse homem aceita a Jesus como seu salvador.
Buscamos a glória do Filho, honra do Filho, incorrupção do Filho. A
Verdade é o Filho, a lei da graça.
A iniqüidade são as más obras apontadas pela lei de Moisés, lei das
obras.

 I JOÃO 5:12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem
a vida.
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A vida eterna é ter Jesus.

 JOÃO 3:19 E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram
mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.

A luz é Jesus. A condenação vem por não amar a Luz, a obra de Deus. A
condenação não vem por que não tinha boas obras humanas, mas por não ter amado
o salvador Jesus, a luz do mundo. Por não ter Jesus, a boa obra de Deus, o
homem continua praticando suas más obras, mesmo que aparentemente seja
humanamente boa, se não tem Jesus, o bem maior, as obras são más, são obras
das trevas.
Deus disse que dará a cada um segundo as suas obras.31 Quais as obras
que deveremos apresentar a Deus? Só temos duas opções: Ou apresentaremos
nossas obras imperfeitas, ou nos apossamos da perfeita obra de Jesus e a
apresentaremos em lugar das nossas próprias obras – os nossos trapos de
imundícies.
Os sacerdotes foram usados “milhares” de vezes para profetizar isto.
Eles iam até o interior do tabernáculo com o sangue da vítima inocente.
Eles apresentavam ao Senhor aquilo que apontava para a obra de Deus, o sangue
de Jesus. Eles apresentavam o sangue, ou melhor, a “vida” alheia no lugar das
obras do pecador e por causa desta substituição era aceito.

16. PORQUE O SENHOR FALA EM OBRAS DOS SERVOS NA HORA DO
JULGAMENTO?
RESPOSTA: Durante o julgamento o Senhor emitirá uma sentença de
absolvição para suas ovelhas. Nela, no “relatório” da sua sentença o

31 DEVEMOS NOS APOSSAR DA OBRA DO CORDEIRO PARA APRESENTÁ-LA AO PAI.
Que tesouro nós temos para apresentar ao Pai, os nossos próprios feitos ou os feitos do Filho de Deus que tira a pecado do
mundo?

ROMANOS 2:6 O qual recompensará cada um segundo as suas obras; a saber. (a obra de Deus é crê no Filho)
7 A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção; (Gloria do Filho,
Honra do Filho, incorrupção do Filho) 8 Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade
e obedientes à iniqüidade; (A Verdade é o Filho a lei da graça. A iniqüidade são as más obras apontada pela lei de Moisés, lei


das obras).

MATEUS 16:27 Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos; e
então dará a cada um segundo as suas obras.( Qual a nossa obra? A de Jesus por nós, onde sobressai o perdão, a


graça e a misericórdia, ou a nossas próprias obras, onde sobressaem os nossos sacrifícios e os nossos pecados?)
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Senhor declara a existência de boas obras produzidas pelas ovelhas.
Isso, porque Ele é bondoso, e misericordioso.
Tudo foi feito por Ele, mesmo quando fomos usados, as boas obras
são Dele. A Ele é devido toda honra, gloria e louvor, por tudo que
foi realizado. Fomos apenas membros guiados pelo Espírito Santo.
Vemos o Senhor Jesus atribuindo a seus servos boas obras, no
momento do julgamento.32 Isso por que fomos os instrumentos utilizados
por Ele, para trabalha dentro do corpo de Cristo, e porque Jesus é
bondoso.
No contexto de membros de Cristo, somos instrumentos nas mãos do
Senhor. O Senhor nos devolverá o talento depois de multiplicado.33
Por isso, também, serão obras úteis a nós mesmos, por que usufruiremos
dos benefícios delas. Todavia, isso não retira o caráter de serem
obras DELE, e não obras nossas. Ele é o cabeça, o autor de tudo, e
nós os membros executores.
VERSÍCULOS:
 MATEUS 25:15,20,21 E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um
segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. 16 E, tendo ele partido, o que
recebera cinco talentos negociou com eles, e granjeou outros cinco talentos. 17 Da
mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois. 19 E muito tempo
depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. 20 Então se aproximou o que
recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me
cinco talentos; eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. 21 E o seu senhor lhe
disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei;
entra no gozo do teu senhor. 22 E, chegando também o que tinha recebido dois talentos,
disse: Senhor, entregaste-me dois talentos; eis que com eles granjeei outros dois talentos...
 LUCAS 19:15-19 E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe
chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha
ganhado, negociando. 16 E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu dez minas.
17 E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre dez

32

MATEUS 25:40 E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos
irmãos, a mim o fizestes.
33
MATEUS 25:14-17 Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregoulhes os seus bens. 15 E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo
para longe. 16 E, tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com eles, e granjeou outros cinco talentos. 17 Da mesma
sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois.
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cidades terás autoridade. 18 E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu
cinco minas. 19 E a este disse também: Sê tu também sobre cinco cidades.

17. QUAL O FIM DAS OBRAS HUMANAS FEITAS SEM JESUS.
RESPOSTA:
Caso alguém venha a fazer algo sem Jesus, isso é fruto da carne,
passível de juízo, por ser um ato fora do governo do Espírito Santo.
Sem Jesus o homem nada pode fazer que seja agradável e aceito por
Deus.
Trabalhar sem Jesus é fazer o contrário do que Jesus
seja feito. Quando a obra do homem é feita sem o Senhor é
vã, inútil. Isto ocorre no momento em que as obras deixam de
louvor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e passa a ter o
de obtenção de reconhecimentos, ou crédito pessoal, diante

quer que
uma obra
ser para
objetivo
de Deus.

Deus não deve nada a ninguém. Como diz a palavra: “Quem lhe deu primeiro
a ELE para que lhe sejas recompensado?” (ROMANOS 11:35).
VERSÍCULOS DEMOSTRANDO A INUTILIDADE DAS OBRAS HUMANAS SE FEITAS SEM
JESUS:
 GÁLATAS 6:8

Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a

corrupção; mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
“Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção” – Qualquer que
seja a semeadora na carne, qualquer que seja as obras da carne O
RESULTADO É ceifar corrupção. Mesmo as aparentes boas obras se
forem sem Jesus, é algo que não conta para a eternidade.
“O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna” - Temos que
semear no Espírito, semear com Jesus. Devemos fazer obras com Jesus
nos governando. Precisamos fazer somente o que Ele mandar realizar.
 MATEUS 12:30 Quem não é comigo é contra mim; e quem comigo não ajunta,
espalha.
“Quem não é comigo é contra mim” = Quem não está trabalhando com Jesus
está trabalhando contra o Senhor. Quem faz obras sem Jesus está
produzindo uma obra anticristo.
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“Quem comigo não ajunta, espalha”. NÃO há como ajuntar um tesouro no
céu SEM o Senhor Jesus. Quem está fazendo obras humanas SEM o
Senhor, com o objetivo de contar para a salvação / Justificação /
aperfeiçoamento, está é espalhando, está é perdendo o maior tesouro
que é o Senhor Jesus.
 I CORÍNTIOS 15:58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.

A PERGUNTA É: E SE ALGUÉM ESTIVER TRABALHANDO SEM JESUS?
Certamente, que neste caso, será um trabalho vão, vazio, oco,
ineficaz, inútil para a gloria de Deus por ser frutos do homem
natural... Fruto da terra – todo homem é terra. Frutos ofertados
pelo homem, andando pelo caminho de Caim. Oferta feita à semelhança
de CAIM filho de Adão e Eva. Uma oferta tal qual a de Caim - com
frutos da terra – não é aceita por Deus.
 JOÃO 15:5 Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
“Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto“ – Só há produtividade
espiritual, as obra somente são contadas para a eternidade, se
forem feitas em comunhão com Jesus.
“Sem mim nada podeis fazer” – Sem Jesus o homem realiza obras que são
UM NADA ESPIRITUAL. As obras humanas sem Jesus não contam diante
de Deus.
Não é por acaso o fato de a bíblia apresentar o pecado, a rejeição
e a morte sempre juntos com as pessoas praticantes de obras humanas,
segundo o coração do homem.
Os praticantes de obras não raro morreram física e
espiritualmente. Algumas vezes, nesses casos, Deus precisou opera uma
maravilha para restabelecer a ordem de adoração, para que o homem
saiba que é mortal, e saiba que toda adoração e submissão são devidas
somente a Deus.

18. EXISTEM EXEMPLOS DE JUÍZOS ENVOLVENDO OBRAS HUMANAS?
RESPOSTA: SIM, vários.
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VEJAMOS ALGUNS EXEMPLOS, A SEGUIR:

 GEAZI discípulo do profeta Eliseu.
Geazi ficou leproso depois que quis receber recompensa pela obra
que Deus realizou através de Eliseu, na vida de Naamã.34 O fazedor
de obras não entende que É APENAS instrumento, e que o realizador
da benção ou do milagre é Deus. Por não entender isto busca ou
deseja reconhecimento e recompensa, permanecendo no pecado.
A rebelião, insubmissão, desobediência, resistência, e a
mentira aparecem nos atos de Geazi quando ele mente e fala em nome
de Elizeu para obter vantagens indevidas. Ele insiste no que não
convinha e age contra a vontade e a autoridade de Deus e de Eliseu.
O RESULTADO DAS OBRAS OU CAMINHO DE GEAZI É: O pecado a rejeição
e a morte: Ficou leproso. A lepra é símbolo do pecado e da morte,
pois toda alma que pecar esta morrerá.
Qual o motivo da lepra de Naamã ter passado para Geazi?
Resposta: A bíblia diz que Naamã era um grande general, de um reino
inimigo de Israel. Deus deu muitas vitórias para esse general. As
glorias das vitórias que Deus dava ficavam com Naamã e não havia
uma glorificação somente a Deus, Naamã roubava a gloria devida a
Deus, esse era o pecado, o motivo de Naamã ser leproso.
Geazi fez o que Naamã fazia. A gloria da vitória sobre a lepra de
Naamã foi um milagre operado por Deus. A gloria era de Deus. Elizeu
o profeta usado nada quis nenhum reconhecimento, ou recompensa
aceitou – não ficou leproso. Geazi ao contrário: Ele foi buscar
recompensas. Aceitou as dádivas que Naamã tinha trazido. A gloria
era somente de Deus, entretanto Geazi furtou a adoração que deveria
ser somente de Deus, tal qual fazia Naamã por isso Geazi ficou
leproso – apareceu a “lepra”, apareceu o pecado de Naamã em Geazi
– a egolatria apareceu, a busca por reconhecimento, o aceitar
lisonjas, o aceitar adoração.

 O primeiro rei dos israelitas - SAUL.

34 II REIS 5:20 Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo
da sua mão alguma coisa do que trazia; porém, vive o SENHOR que hei de correr atrás dele, e receber dele alguma coisa.
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O Rei SAUL - morreu porque era dado a sacrifícios, e não a obedecer
à palavra de Deus. Ele desobedece, mente, insiste na mentira –
comente o pecado de rebelião e da mentira. O Profeta classifica os
atos de Saul com atos de feitiçaria e idolatria.35
A rebelião, insubmissão, desobediência, resistência, teima e
a mentira aparece nos atos de Saul quando ele não atendeu a palavra
expressa dada por Deus, através do profeta Samuel. Esse rei
desobedece, mente dizendo que cumpriu a palavra dada por Deus.
Além de não ter cumprido a ordem de Deus, o rei Saul parte
para a prática de boas obras (holocaustos), e gestos de perdão,

para salvar ovelhas, bois, e para o rei Agague, contra ordem
expressa de Deus.
O Rei Saul queria salvar ovelhas e bois para servir a Deus,
(em sacrifícios de holocaustos). No entanto, age se opondo a palavra
de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Que se opõe a Jesus é um
anticristo, um inimigo de Jesus. Portanto, um inimigo de Deus.
Quem está desrespeitando a palavra de Deus com desculpa de
salvar vidas está andando pelo caminho de SAUL. O resultado do
caminho de Saul é a rejeição da parte de Deus, é perder a coroa da
vida e o reino eterno. AINDA QUE AS OVELHAS E OS BOIS SEJAM SALVOS,
o praticante de sacrifícios-profanos será rejeitado, à semelhança
do que ocorreu com Saul.
Não podemos fazer como fez Uzá. Uzá pôs a mão na arca de Deus
contra a palavra de Deus e morreu. Deus estabeleceu uma forma de
conduzir a arca em nosso meio. O limite da santidade de Deus não

35 I SAMUEL 15:13,18,19,21,22,23 Veio, pois, Samuel a Saul; e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do SENHOR; cumpri a palavra
do SENHOR 18 E enviou-te o SENHOR a este caminho, e disse: Vai, e destrói totalmente a estes pecadores, os
amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. 19 Por que, pois, não deste ouvidos à voz do SENHOR, antes te
lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mau aos olhos do SENHOR? 20 Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos
à voz do SENHOR, e caminhei no caminho pelo qual o SENHOR me enviou; e trouxe a Agague, rei de Amaleque, e os
amalequitas destruí totalmente; 21 Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao SENHOR
teu Deus em Gilgal. .22 Porém SAMUEL disse: Tem porventura o SENHOR tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como
em que se obedeça à palavra do SENHOR? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura
de carneiros. 23 Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniqüidade e idolatria. Porquanto tu
rejeitaste a palavra do SENHOR, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
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pode ser ultrapassado, nem mesmo com a boa intensão e desculpa de
salvar vidas - “de ovelhas e bois”.
As ovelhas e os bois foram poupados porque eram participantes
de “boa fé”. Quem estava desobedecendo à palavra de Deus era o rei
Saul, e não “as ovelhas e os bois”. No entanto, a “rebelião”, a
“feitiçaria”, a “teimosia”, a “insistência em não obedecer” feita
por Saul não foi poupada. Esse rei colheu muitos tipos de
dificuldades e por fim morreu ele sua família.
Aqui também vemos um alerta deixado pelo Senhor para não
fazermos a obra Dele de qualquer maneira: Cumpriu em Saul e sua
família uma maldição prescrita na palavra: “Maldito é aquele que
faz a obra de Deus de qualquer maneira.”
Deus estabeleceu um limite, Ele disse que algo é profano, é
abominação, disse que alguma coisa é comum ou imunda, então, o
melhor é OBEDECER, e se afastar de tal coisa.
Os aparentes frutos de salvação, salvação de “ovelhas e bois”,
gerados a partir de algo que Deus condenou não é uma opção para os
servos produzirem. Pois há o risco de sermos amaldiçoados e perdemos
o reino e a vida – a semelhança do que ocorreu com Saul.
As obras dos servos só devem ser feitas se o Senhor “mandou”
fazer, e da forma que Ele mandou fazer. Então, como fazer algo,
ainda que seja para salvar vidas, SE DEUS DISSE PARA NÃO FAZER
DAQUELA FORMA?
Quem faz contrário ao que Deus determinou na sua palavra age
como se fosse mais amoroso, mais santo, mais bondoso, mais sábio,
mais misericordioso do que DEUS. Por esse motivo Deus disse que a
obra de Saul é equiparada a: Feitiçaria, idolatria.
A feitiçaria é um ato de adoração e “serviços” a outros
“senhores” e “deuses”. A pessoa insiste em desobedecer à palavra
dada por Deus serve a outro “rei”, a outro “governo”. Na
desobediência surge a igualdade do desobediente com a feitiçaria e
com a idolatria.
O rei, o governo, o cabeça de Saul não era o Senhor Deus, mas
a própria cabeça do rei Saul e do “povo”. Saul colocou a si mesmo
e o povo acima da palavra de Deus.
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Andar pela própria cabeça, servir a própria razão, ou de outra
pessoa DIFERENTE DE DEUS É COLOCAR ALGUÉM ACIMA DE DEUS no governo
da SUA VIDA.
Exemplos de obras realizadas para salvar “ovelhas e bois” de
forma contrária ao que Deus manda fazer:





Os carnavais de crentes - “os sambando para cristo”, com
intensão de salvar “ovelhas e bois”;
As festas mundanas – dentro dos templos - com intensão de
salvar “ovelhas e bois”;
Os teatros dentro dos templos - com intensão de salvar “ovelhas
e bois”;

 Os defuntos dentro dos templos consagrados ao
Senhor com intensão de salvar “ovelhas e bois”;
 As músicas, os reps, os axés, os rebolados sensuais, os shows


gospels - com intensão de salvar “ovelhas e bois”;
Muitas outras coisas profanas são feitas dentro dos templos,
contra a palavra de Deus, e com a finalidade de SALVAR OVELHAS
E BOIS.

Ninguém mais do que Jesus quer salvar “ovelhas e bois”, e toda
sorte de animais, e repteis desse mundo – os QUAIS, AQUI,
REPRESENTAM TIPOS DE PESSOAS.36
Deus não tem prazer na morte de ninguém. No entanto, DEUS É
SANTO, e sua santidade não deve ser PROFANADA, escarnecida,
ridicularizada...
Passar os limites estabelecidos pela palavra de Deus, mesmo
que seja com boa intensão de salvar vidas, não é uma opção para o
trabalho dos servos que OUVEM A PALAVRA DE DEUS.
Jesus disse que suas “ovelhas” ouviam a sua voz. Ouvem a
palavra Dele, exatamente, para fazer somente o que Ele manda fazer,
e da forma que Ele manda fazer. Não podemos ouvir a palavra e fazer
o CONTRÁRIO DO QUE A PALAVRA DELE ESTABELECE. Agir contra a palavra
36

ATOS 10:11-16 E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas,
e vindo para a terra. 12 No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. 13 E
foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. 14 Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca
comi coisa alguma comum e imunda. 15 E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou.
16 E aconteceu isto por três vezes; e o vaso tornou a recolher-se ao céu.
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é não ouvi-la. Ouvir a palavra de Deus, espiritualmente, é dar
ouvido, é atender o que a palavra estabelece.
O rei Agague foi poupado por Saul – porque Saul não atendeu,
não ouviu a palavra de Deus. No entanto, Agague foi morto por um
servo que sabia ouvir a palavra de Deus. Samuel desde jovem já
dizia: “Fala Senhor que teu servo ouve.”
O REINADO DE AGAGUE REPRESENTA as oposições externas à
coletividade. Esse reino representa as investidas contra o corpo
de Cristo, contra o povo do Senhor. Essas investidas externas
debilitam, matam, e destroem os mais fracos, os quais estão no
caminho para tomar posse da terra prometida.
As oposições “espirituais” precisam ser eliminadas do meio do
povo do Senhor, por que elas matam os mais fracos do povo do Senhor.
O REINADO DE SAUL REPRESENTA a razão, a oposição interna do
homem, da carne, que se levanta para destituir o reinado de Cristo
em nós. Este reinado se levanta no próprio indivíduo, ou no meio
do povo de Deus e seus líderes, para fazer o povo perder a coroa
da vida.
TANTO O REINADO DE AGAGUE COMO O REINADO DE SAUL, (e ou Uzias),
DEVE MORRER. Os reinados deles DEVEM SER ELIMINADOS DO AGIR, DA
VIDA DOS SERVOS. Porque esses reinados representam formas de agir,
forças, e governos que são impedimentos à vida eterna. O reinado
que deve dirigir, governar o povo do Senhor é o governo de Jesus
através do Espírito Santo.
Se a palavra de Agague ou Saul, (ou Uzias) estão “VIVAS”,
“REINANDO” em nós, é porque a palavra de JESUS não está reinando,
não é o nosso cabeça. Não há como servir a dois, ou mais, senhores,
reis, governos.
O que deve reinar em nós é a PALAVRA DE DEUS, é CRISTO EM NÓS,
E NÃO a palavra de AGAGUE, OU SAUL, (OU UZIAS).
Figuradamente, no momento em que o reinado desses reis, acima
citados, morre para nós mesmos, nós vemos A GLORIA DO SENHOR EM
NOSSAS VIDAS. Foi assim com Isaías, quando Uzias morreu, e é assim
com todos nós.
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O reinado de Agague impede a posse do reino prometido. Esse
reinado provoca mortes e impede o povo de entra pela “porta”, e
tomar posse do reino eterno.
O reino de Saul leva a perder a coroa da vida. Esse reinado
impede o servo de andar “pelo caminho” da vida. A pessoa dá início
ao reinado de Cristo em sua vida, mas por causa das atitudes, e do
governo, do reino de Saul, em sua vida, ela deixa de obedecer à
palavra de Deus, e passa a viver pela politicagem, pela razão, pelo
que a maioria decide, pelo eu acho, eu... Falta constância na
obediência à palavra de Deus, começa bem e acaba mau, começa pelo
Espírito e acaba na carne. Com isso a palavra do Senhor deixa de
reinar na vida daquele crente, e ele perde tudo que estava ligado
ao reino. A pessoa perde todas as coisas as quais havia conquistado
e tomado posse no reinado de Jesus em sua vida.
O rei Davi certa vez andou pelo caminho Uzias e de Saul. Davi
deixou o limite da palavra de Deus e tomou Bate-Seba por mulher, uma
mulher que já era casada.
Como um abismo chama outro, por causa do limite desrespeitado
por Davi, ele providenciou para que Urias, o marido dela, fosse
assassinado e Davi se livrasse do problema de está agindo contra
palavra de Deus.
Mesmo pecando, por misericórdia, Deus deixou que Davi tivesse
com Bate-Seba, ex-mulher de Urias, um filho – nasceu Salomão.
Salomão foi muito amado por Deus e foi o sucessor de Davi no
reinado de Davi.
Pois bem, Davi foi muito castigado pelo que fizera com Urias,
e com sua mulher. Davi colheu muitas confusões: Guerras, incesto e
até homicídios no meio de sua família por causa da desobediência
que praticara.
Isso é um exemplo que mesmo na desobediência Deus pode agir
com misericórdia, e dar vida a um “Salomão”. Não é por Salomão ter
nascido que isso consertou, ratificou o ato de infração, à palavra
de Deus, cometido por Davi, ao ultrapassar o limite imposto pela
palavra do Senhor.
Não podemos achar que o fato de Deus ter misericórdia e algumas
“ovelhas e bois” serem libertadas do reino do adversário, e salvas
51
SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO PELA FE EM JESUS. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Página.:www.revelacaodabiblia.com.br
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:18:26.

O QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO? OBRAS OU FÉ?
quando agimos contra a palavra do Senhor que nós podemos agir foram
do estabelecido pela própria palavra.
Queremos abundância de salvação de “ovelhas e bois”? O caminho
é obedecer à palavra de Deus. O atender é mais importante do que
sacrificar. Salvação de “ovelhas e bois”, ou nascimento de
“Salomão” – aquele que dará continuidade ao reino de Davi, não é
permissão para desrespeito à palavra de Deus.
Nada justifica uma ação dos servos em desobediência à palavra
do Senhor – nem mesmo salvação de vidas – “salvação de ovelhas e
bois”, ou “nascimento de Salomões”.
Eventualmente Deus pode, por misericórdia, salvar vidas em um
culto de enterro dentro do templo, em um show profano, usando um
show gospel profano, em um “SAMBANDO, DANÇANDO” para Cristo, etc...
No entanto, isso não elimina os limites, nem apaga o desrespeito à
palavra de Deus. O que o homem faz como fermento de fariseu, ou
saduceu, não invalida, ou muda a palavra de Deus.
O que ocorreu com Saul, com Davi, com Urias está escrito para
nosso ensino. Saul em especial, “salvou ovelhas e bois” e não houve
salvação para ele para sua família. Isso é um fato muitas vezes
esquecido.
O ato de à palavra de Deus por Saul deixou vivo o REI INIMIGO.
Isso mesmo. A desobediência praticada por Saul no governo do povo
de Deus DEIXOU VIVO o REI INIMIGO do povo do Senhor. A ação
politiqueira e mercenária de Saul ao desobedecer à palavra do Senhor
para agradar o “povo” redundou em salvação de “ovelhas e bois”,
mas também MANTEVE VIVO O ADVERSÁRIO NO MEIO DO POVO DE DEUS. A
desobediência mesmo que com boas intensões DEIXA VIVO O REI INIMIGO
DE DEUS E DE SEU POVO.
Não é mera semelhança o fato de Davi ter desobedecido e gerado
filho com Bate-Seba na desobediência à palavra de Deus e o filho
ter morrido. Até os filhos de Davi que tinham nascido sem ser fruto
da desobediência vieram a ser contaminados pelo ato de
desobediência de Davi.
Vemos nisso que a geração de filhos, “a salvação de ovelhas e
bois”, em desobediência à palavra do Senhor é ato o qual traz a
morte e a destruição para dentro da CASA DO REI. Até aqueles que
não nasceram, não foram salvos, em decorrência da desobediência à
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palavra do Senhor virão a ser contaminados, atingidos. Haverá
consequências maléficas NA FAMÍLIA DO REI. Porque espiritualmente
por causa da desobediência à palavra do Senhor o REI INIMIGO,
(AGAGUE), ganhou vida e agora está vivo no meio do povo – tal qual
ocorreu no reino de Saul.
O adversário, o anticristo vive e reina no meio do povo quando
estamos desobedecendo à palavra – mesmo que o intento seja para
salvar vidas, como o fez Saul. O inimigo estando na FAMÍLIA DO REI
ele irá trazer morte, roubo e destruição. Nada importa o motivo
que levou os servos a deixarem o inimigo vivo, EM NOSSO MEIO.
Deixando
frente...

os

reinados

da

desobediência...,

e

sigamos

em

O rei Jesus e quem devem reinar plenamente em nós – Jesus é a
PALAVRA DE DEUS. O Senhor Jesus é um rei o qual tem como um de seus
nomes a “Obediência”. Ele foi obediente até a morte e morte de
cruz.
O RESULTADO DAS OBRAS OU CAMINHO DE SAUL É: O pecado a rejeição
e a morte DE SAUL: Mentiu, porfiou, desobedeceu, praticou a rebelião
e a feitiçaria. Ele morreu, foi rejeitado por Deus e outro rei
assumiu o lugar de SAUL. De nada adiantou salvar ovelhas e bois e
depois morrer juntamente com seus filhos – as principais ovelhas e
bois que tinha gerado morreram por causa da desobediência a palavra
de Deus...

 Uzá súdito do rei Davi.
Uzá morreu porque estendeu suas mãos para ajudar na sustentação da
arca de Deus.37 Ele pôs a sua mão na arca de Deus com o intento de
ajudar a obra do Senhor – representada pela arca, que estava no
meio deles.
A rebelião, insubmissão, desobediência, resistência à ordem de
Deus aparece nos atos contrários à determinação da palavra e “bem
intencionados” de Uzá ao querer sustentar a arca. O problema é que

37 II SAMUEL 6 :6 E, chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela; porque os bois a deixavam
pender. 7 Então a ira do SENHOR se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência; e morreu ali junto à arca
de Deus.

53
SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO PELA FE EM JESUS. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Página.:www.revelacaodabiblia.com.br
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:18:26.

O QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO? OBRAS OU FÉ?
havia uma ordem expressa de Deus para não se tocar na arca, e
também para conduzi-la com varas nos ombros dos levitas 38 e não em
cima de carros de boi.
Há um limite, imposto pela palavra de Deus, para a ação dos
membros do corpo de Cristo. O limite é a palavra de Deus. Deus
disse como fazer e como não fazer uma obra? Ai é o limite de ação
das mãos dos servos. Minha mão não pode ir além. Não importa que
eu ache que irá ser bom e útil para isso ou para aquilo. A arca
nunca sofre dano, entretanto, a mão de quem está agindo fora do
determinado será eliminada – seja mão de Saul, seja a mão de Uzias.
RESULTADO DAS OBRAS OU CAMINHO DE UZÁ É: O pecado, a rejeição
e a morte: desobedeceu à palavra de Deus, fez o que não devia. Ele
morreu, embora estivesse bem intencionado. Quem não atentar ou
obedecer ao projeto de salvação, chamado Jesus, esta morto em seus
delitos e pecados – independente de boas intenções e obras humanas.

 Rei Uzias – rei do povo do Senhor.
O Rei Uzias ficou leproso, e foi excluído da casa do Senhor. A
bíblia fala que era um rei tão bom, tão bom que se envaideceu e se
rebelou. Ele se engrandeceu e entrou no templo para fazer
obras que Deus não lhe tinha ordenado.39 O Senhor mostra com
isto que o fazedor de obras acaba em REBELIÃO, contra o Sumo
38 O TRANSPORTE DO SANTUÁRIO E SEUS UTENSÍLIOS ERA FUNÇÃO DOS LEVITAS.



EXODO 25:13 E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. 14 E colocarás as varas nas argolas,
aos lados da arca, para se levar com elas a arca. 15 As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela.
NÚMEROS 7:9 Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e o levavam aos
ombros.

39 II CRÔNICAS 26: 4-21 E fez o que era reto aos olhos do SENHOR; conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai 5 Porque se
deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus; e nos dias em que buscou ao SENHOR, Deus o fez
prosperar. 16 Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper; e transgrediu contra o SENHOR
seu Deus, porque entrou no templo do SENHOR para queimar incenso no altar do incenso. 17 Porém o sacerdote Azarias
entrou após ele, e com ele oitenta sacerdotes do SENHOR, homens valentes. 18 E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias,
não compete queimar incenso perante o SENHOR, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso; sai
do santuário, porque transgrediste; e não será isto para honra tua da parte do SENHOR Deus. 19 Então Uzias se indignou; e tinha
o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os
sacerdotes, na casa do SENHOR, junto ao altar do incenso.20 Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os
sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora; e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto
que o SENHOR o ferira.21 Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte; e morou, por ser leproso, numa casa separada,
porque foi excluído da casa do SENHOR. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra.
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sacerdote – Jesus é o sumo sacerdote. Boas obras com o objetivo de
“SE” salvar é um ato de rebelião contra Jesus.
O reinado de Uzias é muito parecido com o de Saul, e tem o
resultado assemelhado ao de Saul. Uzias estando vivo e reinando na
vida do crente impede o servo de ver a gloria de Deus.
“Atitude” de Uzias impede o crente de chegar até o fim da
carreira com a coroa da vida na cabeça. A lepra do pecado toma
conta, primeiro da cabeça e depois de todo o corpo do crente-Uzias.
Algumas atitudes do rei Uzias as quais precisam morrer na vida
dos servos para podermos ver a gloria de Deus:









Dependência de outras pessoas para buscar a Deus;40
Busca da prosperidade e sucesso terreno;41
Ingratidão recebidos;42

falta

de

louvor

a

Deus

pelos

benefícios

Idolatria, soberba;43
Desrespeito à palavra de Deus;44
Profanação do templo de Deus, rebelou;45
Realização de boas obras – não reveladas, ou de forma
contrária ao determinado pela palavra de Deus...46

Resumindo: Uzias foi prospero enquanto buscou ao Senhor.
Entretanto, tal qual Saul, desrespeitou a palavra, o limite
estabelecido por Deus em sua palavra. Uzias foi fazer obras de
holocaustos DENTRO DO TEMPLO, contrárias ao estabelecido na palavra
de Deus. Foi repreendido e se rebelou contra o sumo sacerdote. O
resultado das atitudes de Uzias: ficou leproso dentro do templo,
perdeu o governo do reino, e outro tomou a sua coroa no reino e
reinou em seu lugar.
O profeta Isaías só viu a gloria de Deus “no ano em que morreu
o rei Uzias”. Isso demostra que o reinado de Uzias, que é muito
40

Uzias buscava ao Senhor somente enquanto o profeta Zacarias vivia.
Buscou e prosperou em tudo que fez materialmente.
42
Parou de prosperar.
43
Envaideceu-se com toda a prosperidade que tinha alcançado – na agricultura, na engenharia, na guerra, na limpeza
religiosa...
44
Entrou no templo para, pessoalmente, fazer holocausto. Havia uma forma de fazer holocaustos.
45
Fez oposição aos sacerdotes. Profanou o templo do Senhor com sua lepra dentro do templo.
46
Partiu para fazer por si mesmo uma boa obra, uma oferta para Deus, EM TOTAL DESRESPEITO A PALAVRA...
41
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semelhante nas causas e efeitos ao reino de Saul, não tem lugar
nas nossas vidas. O rei Uzias tem que morre em nossas vidas, para
podemos ver a gloria de DEUS.
Aquele que faz obras com o intento de estar na presença de
Deus por suas forças e méritos (?), em desobediência ao “Caminho”,
age em rebelião contra a palavra e a ordem estabelecida por Deus
em Jesus. RESULTADO: são EXCLUÍDOS DA CASA DE DEUS, por andarem
por atalhos em detrimento do “Caminho de Deus”. Em geral são pessoas
bem intencionadas e reconhecidas, muito bondosas e realizadoras.
Acabam sendo idolatradas e por serem ídolos morrem.
A rebelião, insubmissão, desobediência, resistência à ordem de
Deus aparece nos atos desse bom rei quando ele se ensoberbeceu.
Ele se exaltou e desobedece ao sumo sacerdote e a mais oitenta
sacerdotes e também desobedece a palavra de Deus ao entra no templo
para queimar incenso. O OFICIO NO ALTAR ERA APENAS PARA OS
DESCENDENTES DE ARÃO.
Uzias não respeitou os limites estabelecidos para a casa de
Deus. Semelhantemente, hoje muitas coisas têm sido feitas dentro
da casa de Deus em total desrespeito à palavra do Senhor. O templo
é um tipo de Jesus. Que desrespeita o templo desrespeita ao Senhor
– o templo eterno.
RESULTADO DAS OBRAS OU CAMINHO DE UZIAS É: O pecado a rejeição
e a morte: Desobedeceu à palavra e ao sumo sacerdote, rebelou-se,
fez o que não podia fazer no templo e com o holocausto, por isto
ficou leproso. Jesus é o sumo sacerdote, o templo e também o
holocausto. Quem se rebelar contra o senhor, não atender, se
insurgir é rejeitado e ficou no seu pecado. Esse rei ficou leproso
e não mais pode entrar no templo, outro assumiu o seu reinado. Pela
lepra e pela exclusão/rejeição nos aponta uma situação de morte
espiritual.

 Absalão filho do rei Davi.
Absalão roubava o coração do povo, com suas boas obras de justiça.
Com seus feitos ele desviava o povo do seu rei. Este filho de Davi
apresentava uma obra de justiça, para o povo, diferente da que o
rei Davi fazia. Por andar neste caminho de morte, por fim, consumou
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sua rebelião – tentou matar o seu pai - Davi. Absalão queria ser
adorado e acabou morto em razão de suas obras.47
A rebelião, insubmissão, desobediência, resistência e
usurpação deste filho de Davi são patentes em várias obras
praticadas por Absalão. Ele se exalta e se levanta contra o rei
Davi. Ele rouba o coração do povo. Difama a justiça do seu pai, se
arma e tenta matar o rei para ficar com o trono, a gloria, a e
reverência devida ao rei.
Quem faz obras muitas vezes comete este ato de insurreição.
Fala mal da justiça de Deus/Jesus – nosso Rei. Põe-se a fazer obras
por querer ser melhor que Deus. Questiona a justiça de Deus/Jesus.
Através de atos de “justiça e bondades” se arma para tentar
matar/apagar a justiça do rei Jesus. Coloca-se no lugar de
Deus/Jesus buscando reconhecimento e consequentemente adoração.
Esse foi o principal pecado do anjo caído, o adversário de Deus e
de nossas vidas.
RESULTADO DAS OBRAS OU CAMINHO DE ABSALÃO É: O pecado, a
rejeição, e a morte: Rebelou contra o Pai e tentou tomar o trono
do reino. Mentiu e roubou o coração do povo. Ele matou pessoas
inocentes. Matou seu próprio irmão. Adulterou com as mulheres do
Pai. Por todos os seus insistentes atos de força para tomar o reino
e para estabelecer sua própria forma de governo e justiça acabou
REJEITADO E MORTO. As ações de Absalão eram atos com fundamentos
no proceder do rei das trevas e da morte – por isso Absalão morreu.
Lembrando que o proceder de Absalão é fruto das desobediências de
Davi. Não só no pecado com Bate-Seba, mas também por, em
desobediência à palavra, NÃO TER CORRIGIDO E EDUCADO o seu Absalão
na presença do Senhor. A palavra diz que Davi se quer perguntava
“porque você fez isso?” quando Absalão agia de forma errada.

 Judas – um dos 12 discípulos de Jesus.

47 ABSALÃO MORRE EM RAZÃO DE SUAS OBRAS .



II SAMUEL 15:6 E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo; assim furtava Absalão o
coração dos homens de Israel.
II SAMUEL 18:14 Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou três dardos, e traspassou com
eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. (Três DARDOS porque a rebelião de Absalão foi
contra O PAI O FILHO E O ESPÍRITO SANTO. O que este filho de Davi estava fazendo atingiu todo o reinado de Deus.)
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Judas era dado às obras de caridades, e também era ladrão. Esse
tal qual Absalão, roubava a gloria devida somente ao REI. O que
era lançado na bolsa, Judas pegava para si.48 Um dos problemas do
fazedor de obras é que ele quer reconhecimento pessoal, pagamento,
pelo que Deus fez através dele. (Agem como Geazi).
Judas não reconhecia que as ofertas depositadas na bolsa eram mais
que dinheiro, era o louvor, a honra e a gloria devida e ofertada
ao REI Jesus.
A rebelião, insubmissão, desobediência, resistência e
usurpação deste apóstolo de Jesus se externa quando ele põe-se a
roubar as ofertas que eram lançadas na bolsa em adoração a Jesus.
Posteriormente esse ladrão vende o Salvador por trinta moedas de
prata.
A bíblia fala que este homem cuidava dos seus próprios
interesses egoístas. Ele não tinha consideração nem pelo Senhor
nem pelos pobres aos quais ele queria fazer obras de caridade.
RESULTADO DAS OBRAS OU CAMINHO DE JUDAS É: O pecado, a rejeição
e a morte: Judas traia e roubava o Senhor Jesus. Judas trocou
aquele que tem alto preço espiritual por moedas de pequeno valor
material. Assim foi rejeitado e acabou enforcado. Quebrou o
pescoço, ou seja, perdeu a comunhão e a vida.

 DORCAS- uma discípula de Jesus.
Dorcas era dada a obras de caridade. Ela era venerada pelas boas
obras que fazia, acabou morrendo.
Ela era tão boa, e tão idolatrada, que até depois de morta a
colocaram em um lugar alto.
As pessoas santinhas e boazinhas, dessa estirpe, acabam tomando
o lugar de Deus no coração do povo. (Não é mera semelhança com
Absalão). O Senhor amava-a e para reverter esta situação de morte
espiritual deixou-a morrer fisicamente, para poder ressuscitá-la,

48 JOÃO 12:4 Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: 5 Por que não se vendeu
este ungüento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? 6 Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos
pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava.
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e assim o povo voltar a dar GLORIA A Deus E NÃO A DORCAS e suas
boas obras.49
A rebelião e usurpação de DORCAS se externa
suas obras de caridade. Ela conseguiu a adoração
se colocou no lugar de Deus. Mesmo sem saber
gloria às obras de Dorcas do que a obra de Deus.
evidência em detrimento do Todo Poderoso.

pelo resultado de
do povo, com isso
o povo dava mais
Ela se colocou em

RESULTADO DAS OBRAS OU CAMINHO de DORCAS É: O pecado, a
rejeição, e a morte. ELA MORREU, E PRECISOU SER RESSUSCITADA. Teve
nova chance de servir a Deus sem chamar a atenção, e a adoração
para si mesma.

 Marta irmã de Maria – discípulas de Jesus.
Marta era dada as obras, e não a estar aos pés de Jesus. Recebeu
repreensão em lugar de reconhecimento. O Senhor disse a Marta que
Maria, irmã dela, tinha feito à escolha certa, e que só isso é o
necessário – Maria escolheu está aos pés de Jesus.50
A rebelião e usurpação se efetivariam caso Marta obtivesse mais
atenção do que Jesus. Caso Marta, com seu serviço secular, obtivesse
das pessoas presentes mais atenção e reconhecimento do que o
ministrar do Senhor da Vida – Jesus.
RESULTADO DAS OBRAS OU CAMINHO DE MARTA é: O pecado, a
rejeição. Ela foi repreendida. Pessoalmente não morreu porque o
49 O FAZEDOR DE BOAS OBRAS FACILMENTE, VIRA LADRÃO, USURPA O LUGARA DE DEUS. ESTE FOI O
GRANDE ERRO DO ADVERSÁRIO QUERER ADORAÇÃO, QUERER SER IGUAL A DEUS. ESTA ERA A
SITUAÇÃO DE DORCAS – BONDADES HUMANAS E MORTE ESPIRITUAL.


ATOS 9:36 E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e
esmolas que fazia.



ATOS 9:39 E, levantando-se PEDRO , foi com eles; e quando chegou o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o
rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. 40 Mas PEDRO , fazendo
sair a todos, pôs-se de joelhos e orou: e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e, vendo a
PEDRO , assentou-se.41 E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lha viva. 42 E
foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor.

50 LUCAS 10:41 E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é
necessária; E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
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Senhor da vida estava presente. Todavia vemos a morte no meio de
sua família. Lazaro, irmão de marta, precisou ser ressuscitado.
...

Nos itens seguintes veremos um pouco sobre a diferença
entre testemunha de uma obra e uma parte – o participante
da obra.
19. PORQUE É IMPORTANTE SABER O QUE É UMA TESTEMUNHA DE UMA
OBRA?
RESPOSTA: Por que fomos chamados para sermos “testemunhas de Jesus”
e NÃO DE NÓS MESMOS. Testemunhar não é falar de si, e dos benefícios,
e milagres que recebemos pessoalmente, mas é falar do que JESUS

operou em outras pessoas.
Testemunhar não é falar do que fizemos para Jesus, não é falar
do que vivemos com Jesus nem do que recebemos de Jesus.
Testemunhar é falar do que vimos Jesus fazer na vida de outras
pessoas, ou ouvimos falar a respeito dos feitos de Jesus na vida de
outras pessoas, ou coisas.
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.
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.
 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.
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 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. 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.
 PROVÉRBIOS 19:5 A falsa testemunha não ficará impune...
Se alguém não está fazendo um ato de testemunho verdadeiro, o qual
só pode ser direto ou indireto, então não é um testemunho. 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, porque não é testemunho, mas uma declaração e participante
de algo...51

Não há como uma pessoa ser ao mesmo tempo testemunha e
participante de um fato ocorrido.
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”, “agiu para que algo passasse a
51 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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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...
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
diz respeito ao próprio falante ou outrem.

20. O QUE É SER UMA TESTEMUNHA DE UMA OBRA QUALQUER?
RESPOSTA:

Uma

testemunha

pode

ser

de

duas

testemunha direta - aquela que presenciou,

presenciou

espécies.

viu

Pode

ser

alguma “obra”,

algum fato, 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
do que ouviu dizer,

sabendo de algo que não presenciou. Ela fala
ou ficou sabendo por outro meio além da audição.

Ambas as testemunhas, direta e 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:
 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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 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 a 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 gloriese 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?
 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.
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 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 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
– para sua família, sua casa, foi permitido apresentar a
benção recebida.
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.


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.

 JOÃO 3:32 E aquilo que ele viu e ouviu isso testifica; e ninguém aceita
o seu testemunho.
“viu” – testemunha direta; “Ouviu” - testemunha indireta.
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 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.
 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.
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.

 PROVÉRBIOS 27:2 Que um outro te louve, e não a tua própria
boca; o estranho, e não os teus lábios.
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
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estão com Jesus formando uma só pessoal. Portanto, está junto com
Jesus sempre mais duas testemunhas fieis – o Pai e o Espírito Santo.
VERSÍCULOS:

 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.
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 ato idólatra,
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de si lisonjear, de si vangloriar, de buscar reconhecimento
humano.52
Falar

de

si

mesmo,

vangloriar,

lisonjear

a

si

é

proibido, por ser pecado de idolatria, egolatria.
Pois bem, adiante...

21. 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,
participação na autoria do fato.

porém

tem

insignificante

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...

52

A AUTO EXALTAÇÃO É CONDENADA PELA PALAVRA. 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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22. 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 de uma testemunha.
Uma parte conta um fato segundo o seu próprio interesse, ou
segundo o que participou. Uma parte está emocional, e pessoalmente,
envolvida no milagre. 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, mesmo assim, as pessoas não deixaram de lhe admirar, idolatrar.
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.
ALGUNS DETALHES SOBRE A PARTE (INSTRUMENTO) USADA NA REALIZAÇÃO
DO MILAGRE:

 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.
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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...
 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 é só a oração que tem que ser feita “no interior
do quarto e de portas fechadas”. De nada adiantaria orar 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.
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Há um ensino falso que levam 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.
REFERÊNCIA:

 JOÃO

5:31 Se eu testifico de mim mesmo, o meu

testemunho não é 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.53
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,54 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.

53

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.
54

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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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 é cabível
sequer atos disfarçados os quais venham a revelar,
transparecer, as ações que DEVEM FICAR EM SEGREDO.
Deus ver tudo. 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.55
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, pelo menos para essas pessoas,
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. Ao contrário de maximizar a obra
do Senhor, quem fala dos seus feitos ou do que recebeu de Jesus
acaba por atrapalhar a obra de Jesus.
Uma “parte” sempre tem algo a mais a declarar, quase sempre
valorizando, glorificando a parte que lhe toca.

55

Para mais detalhes leia nosso trabalho sobre a “tipologia maligna do pecado”.
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Quando alguém fala de si mesmo isso não é testemunho, mas
depoimento ‘PESSOAL’, declaração de uma parte beneficiária do
milagre feito por Jesus.
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, buscar a própria gloria, em detrimento do
Senhor que nos enviou, é um ato falso, e injusto, idolatra.
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.56
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 CabeçaJesus).

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).
Não devemos fazer propaganda a qualquer custo e a
qualquer hora daquilo que o Senhor está fazendo em nós, ou

56

I CORÍNTIOS 11:30 Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
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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 sacerdote, e oferece pela tua
purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. 45 Mas,
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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.
 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.



PARTE TRÊS: CURA DE UM CEGO, o qual não devia falar disso...
APLICAÇÃO ESPIRITUAL: Libertação das trevas do pecado.57
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.



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.
57

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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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...

 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”.
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.

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.58 Jose chegou a ser vendido como escravo porque José não
guardava os segredos de sua intimidade com Deus.

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
58

GÊNESIS 37:5
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 Sansão matou um leão e guardou segredo sobre o feito – nem em sua
casa ele contou a operação do Espírito Santo.59 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.60
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...61 Quando
finalmente contou o enigma, isso foi motivo de vitória do reino do
inimigo, e mais sofrimento, e derrotas, para Sansão.
Nenhuma derrota e sofrimento Sansão teria sofrido se ele não
tivesse falado da vitória recebida do Espírito Santo, sobre o leão.
 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.62 As glorias e honras devem
sempre ser dadas a Deus.
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.
59

JUÍZES 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.

60

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.
61

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.
62

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-
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 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.63 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.
O fofoqueiro de si mesmo vira alvo do inimigo do reino de
Deus.64 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.65
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.66
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.
63

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.
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.
64


65

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

EGOLATRIA PODE SER DO 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.

66

LUCAS 2:19 Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração.
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 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, que
foi o homem que Deus tinha levado ao terceiro céu. Nesse acontecido,
a parte, o participante, o “eu”, não apareceu.67
 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 de
Hebreus, é indiferente. A gloria é de Deus. Jesus fala a seu corpo
através de dons, milagres, maravilhas. Se nós vemos uma maravilha,
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, porque a
parte é parcial e seu falar nesse caso é falso. 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. 68

67

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.
68

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.
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23. SALVAÇÃO É DA ALMA, OU DO ESPÍRITO DO HOMEM?
RESPOSTA:
Lendo a Bíblia, descuidadamente,69 poderemos ficar
confusos quanto à salvação ser da alma ou do espírito. Isto se deve
ao fato das traduções da bíblia fazerem uma grande mistura entre as
palavras alma e espírito... Fala-se de alma como se fosse o espírito,
ora fala de espírito ao invés de alma. Noutras passagens usa-se alma
como se fosse animal. Até mesmo alma substituindo o sentimento humano,
etc.
Todavia, em que se fale de formas as mais diversas possíveis, o
que de fato vai voltar para Deus, salvo ou não, é o espírito DO HOMEM.
A carne, ou corpo físico, voltará a ser terra. Quanto à alma, ou
alma vivente, ela é apenas a vida terrena no corpo físico.

Apoiemo-nos para assim discernimos em vários versículos.
Veja-os a seguir:
 ECLESIASTES 12:7 E o pó volte à terra, como o era,

e o espírito volte a

Deus, que o deu.
O que volta para Deus é o espírito do homem, e não a alma. Pois a alma é
apenas a vida biológica da carne. A alma é vida terrena, e como tudo nesta
terra terá fim. O Espírito foi dado por Deus, é eterno e voltará para Deus.

 APOCALIPSE 22: 6 Disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor,

o Deus dos espíritos dos profetas...
 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.
69

Percebe-se que na bíblia, como em qualquer lugar, UMA MESMA PALAVRA pode significar MUITAS COISAS diferentes.
Exemplos de diversidades de sentido em uma mesma palavra: Água (da vida, da torneira, do mundo, aflições), semente (palavra de
Deus, ou filhos do reino, ou filhos do adversário – o joio), fé (racional, ou dom espiritual, ou o firme fundamento-Jesus, ou crer),
eleição (para ministérios e serviços, ou para salvação, ou para juízos), leão (Jesus, ou o Adversário), fogo (Espírito Santo, ou aflições),
batismo (nas águas, ou com o Espírito Santo), sabedoria ( humana, ou Divina, ou Jesus), o pão (terreno, ou o celestial-Jesus), coração
(a mente, ou a bomba de sangue) , etc. Leia nossos trabalhos: “A REVELAÇÃO – A BÍBLIA ALÉM DA LETRA POR ELA
MESMA”, e “ENTENDA O QUE E CÉU E INFERNO” para mais esclarecimentos.
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Deus dos espíritos dos profetas, e não Deus das almas dos profetas... Deus é
Deus de vivos. Os espíritos dos profetas permanecem vivos na eternidade. A
alma, ou vida biológica, dos profetas extinguiu-se quando eles morreram. A
vida, ou alma, biológica tem fim com a morte física. A vida terrena de todo
ser vivo está no sangue. O sangue e a vida de qualquer ser vivo deixam de
existe quando a morte chega.

 JÓ 36:14 A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece
entre os impuros.
Como vimos no verso acima, alma morre, e é sinônimo de vida biológica. A
vida terrena deixa de existir com a morte da alma.
Se alma voltasse para Deus teríamos uma contradição na bíblia, pois Deus é
Deus de vivos e não de mortos. Caso a alma voltasse para Deus, o Senhor seria
Deus das almas mortas às quais estariam voltando para Ele. Entretanto, o que
voltará para Deus é o espírito do homem e não a alma, pois ela é apenas vida
biológica terrena...

 JOÃO 4:24 Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em
verdade.
Deus é espírito de vida – vida não deste mundo - e não alma biológica, terrena,
finita. Nós somos criados seus semelhantes. O que restará após a morte
biológica da alma é o espírito do homem. A morte física é exatamente a morte
da alma. O encerrar da vida física / biológica do homem.

 NÚMEROS 16:22 Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram: O Deus,
Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu
contra toda esta congregação?
 NÚMEROS 27:16 O SENHOR, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha
um homem sobre esta congregação.
Todo ser vivo tem alma, pois alma é vida. Entretanto, dentre os seres vivo
da terra, somente os humanos têm espírito.

 JÓ 12:10 Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o
espírito de toda a carne humana.
Nesse versículo está dito claramente que há alma em todo ser vivo. E também
aponta a existência de espírito nos humanos. Assim, embora Deus seja Deus de
tudo. Aqui temos mais uma referência a mostrar a presença de alma em “tudo
quanto vive”, e que os seres humanos têm “espírito.”
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 HEBREUS 12:9 Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos
corrigirem, e nós os reverenciamos; não nos sujeitaremos muito mais ao Pai
dos espíritos, para vivermos?
Deus é pai dos espíritos. Inclusive o espírito do homem.

 GENESIS 3:19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra;

porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás.
O corpo voltará à terra após a morte da alma, depois da morte biológica o
corpo virará terra.

 JÓ 34:14 Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu

espírito e o seu fôlego, 15 Toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria
para o pó.
O fôlego no versículo acima é a manifestação da alma vivente, da vida física
no corpo humano. O que é recolhido, por Deus, é o espírito do homem, enquanto
a alma, ou vida terrena, ela tem fim com a morte do corpo físico. Quanto ao
corpo esse será transformado em pó da terra.

 SALMOS 22:29 ..., e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele; e

nenhum poderá reter viva a sua alma.
Ninguém pode manter viva a sua alma porque ela é mortal, vida terrena,
é finita.
O que vai se prostrar diante de Deus, após a morte da alma vivente, é o
espírito do homem, pois o corpo morto, sem alma, deixou de existir, não tendo
como se ajoelhar. Não tem como fazer obra alguma, conforme ECLESIASTES 9:10:
“... porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem
ciência, nem sabedoria alguma.”
O SALMO 22:9 também nos informa que: NINGUÉM TEM COM RETER VIVO SUA ALMA,
OU SEJA, NÃO HÁ COMO O HOMEM MANTER O CORPO FÍSICO VIVO ETERNAMENTE. A morte
física é certa, tendo em vista que este corpo é parte da terra que também
terá fim. A morte física é exatamente a morte da alma vivente, o fim da vida
física, BIOLÓGICA.

 APOCALIPSE 21:7-8 Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele
será meu filho. 8 Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos
homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a
sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.
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 APOCALIPSE 2:11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que
vencer não receberá o dano da segunda morte.
A primeira morte é a morte da alma, fim da vida biológica. O “dano” da
segunda morte é o sofrimento eterno do espírito no inferno.
O cativeiro do espírito, em sofrimento, no inferno, é chamado de segunda
morte, a morte do espírito. O corpo físico voltou para a terra por ser pó. A
alma vivente, ou vida biológica, deixou de existir com a morte da alma. Restou
apenas o espírito do homem por ser uma porção eterna doada por Deus, para
cada ser humano.
O que morre fisicamente é a “alma vivente”, e o que morre espiritualmente
é o espírito. Todavia, a morte do espírito do homem não o faz deixar de
existir. A morte do espírito é uma existência eterna afastado da vida eterna.

 APOCALIPSE 20:15 E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi
lançado no lago de fogo.
A sagrada escritura fala que o salário do pecado é a morte 70. Entretanto, não
se trata apenas da morte física, mas da morte do espírito. A morte da alma
vivente não é suficiente para pagar pecados. Todos os humanos estão sujeitos
à morte física. Quanto à morte espiritual ela pode ser evitada se aceitarmos
o salvador Jesus.

A única morte física que pode apagar pecados é a morte de Jesus. ELE
FEZ ISTO UMA SÓ VEZ, POR TODOS NÓS.
Vejamos versículos sobre isto:
 II CORÍNTIOS 5:15 E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais
para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.

 HEBREUS 9:26-28 De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a
fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou, para
aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27 E, como aos homens está
ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, 28 Assim também Cristo,
oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem
pecado, aos que o esperam para salvação.
70

ROMANOS 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso

Senhor. (MORTE ETERNA).
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Jesus morreu, fisicamente, uma vez porque o HOMEM, igualmente,
morre uma SÓ vez.
O sangue, ou vida, de cada alma vivente é conforme a sua espécie.
A vida, ou melhor, a alma vivente de todos os seres vivos está no
sangue. Todo ser vivo tem alma. Alma é o mesmo que vida biológica.
Caso alma fosse o mesmo que espírito haveria de ter salvação para os
animais, porque eles têm alma. Alma é produto desta terra.
Leiamos os versos a seguir:
 LEVÍTICO 17:11 Porque a vida da carne está no sangue; 14 Porquanto a vida de
toda a carne é o seu sangue;...
 GÊNESIS 1:24 E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua

espécie; gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi.
A terra produz alma. No entanto, ela não pode produzir, gerar,
espíritos. O espírito do homem é uma dádiva de Deus, não é produto
desta terra. Se fosse produto da terra também seria finito.
Todos os seres vivos têm alma, ou seja, ELES TÊM VIDA. Todavia,
somente os homens têm espírito.
 GÊNESIS 1:21 E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente

que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies;
e toda a ave de asas conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom.
REFORÇANDO: Alma é sinônimo de vida biológica e terrena. Alma
não e o mesmo que espírito como muitas vezes é usado em várias
traduções da bíblia, e no entendimento comum do povo.
O corpo humano virará pó e a alma que é vida biológica deixarão
de existir. O que poderá ser salvo é o espírito do homem. A parte
do homem que permanecerá depois da vida terrena.
Alguém pode perguntar: E A RESSUREIÇÃO EM QUE CORPO SERÁ?
Resposta: Receberemos novos corpos, incorruptíveis. Não será
mais o mesmo corpo MORTAL, até porque muitos tinham corpos terrenos
doentes, deformados, mutilados, infantis, ou envelhecidos, e
frágeis.
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Os novos corpos serão gloriosos e incorruptíveis, sem as marcas
da mortalidade do presente século.
VERSÍCULOS:
 I CORÍNTIOS 15:52 Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última
trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e
nós seremos transformados.
 I CORÍNTIOS 15:42 Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o
corpo em corrupção; ressuscitará em incorrupção.

24. CONCLUSÃO.
Os dias atuais são dias do derramar do Espírito Santo. Ele veio,
dentre outros motivos, para nos ensinar TODAS as coisas.
Vivemos o tempo do multiplicar da “ciência”. Não só da ciência
secular, mas, sobre tudo, do conhecimento da palavra de Deus. Nunca
se viu um descortinar da palavra de Deus como nos dias atuais.
Hoje, para os questionamentos sobre a razão da nossa fé, não cabe
mais resposta do tipo: “porque sim”, “porque não”, “porque está

escrito”, “porque é uma ordenança”...
O Senhor, em sonho, tem mandado estudar, não só os fundamentos,
mas até as pequenas coisas, e isso com profundidade, porque nas
pequenas coisas muitos tem caído da fé genuína em Jesus.

Vivemos a hora do sólido e verdadeiro alimento.71 Se não o
temos, devemos descruzar os braços e ir busca-lo. O maná está sendo
derramado do céu.

71

Sólido alimento...
 HEBREUS 5:12 ...os primeiros rudimentos das palavras de Deus; ... Leite, e não de sólido mantimento.
 HEBREUS 5:14 Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados
para discernir tanto o BEM como o MAL.HEBREUS 5:13 ... Experimentado na palavra da justiça...
 HEBREUS 5:12 ... Sólido mantimento.
 I CORÍNTIOS 14:20 Irmãos... Sejais... Adultos no entendimento.
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A responsabilidade de apanha o maná-espiritual é de todo o corpopovo-do-senhor, à semelhança do que ocorria com o maná-material
durante a caminhada, para a terra prometida.
Não é possível sobreviver espiritualmente, nos dias atuais,
esperando que outro vá orar, ler bíblia, e trazer o pão mastigado
para nós. Cada um tem, E SEMPRE TEVE a obrigação de buscar e remoer
o alimento que necessita.
O corpo de Cristo é um corpo de sacerdotes.72 Portanto, todos têm
liberdade, e obrigação, de comparecerem diante de Deus, tanto por si,
como pelo demais servos, na busca pelo necessário ao corpo do Senhor.
Não podemos ser críticos dos que estão trabalhando na palavra, e
com a palavra. Devemos, sim, regaçar as mangas e pôr a mão na leitura,
na meditação, na oração, para que o corpo-de-Cristo seja alimentado
com a palavra discernida espiritualmente.
Atualmente, na nossa caminhada para a terra prometida, as nuvens
de areia têm sido sopradas pelo adversário para que ninguém saiba
qual é o verdadeiro caminho da salvação – boas obras é uma dessas
tempestades.
O fato de a igreja de Jesus praticar boas obras, apenas, parece
contradizer o fato de a SALVAÇÃO SER PELA GRAÇA DE JESUS. No entanto,
a igreja não pratica obras como meio de salvar-se, ou para dar uma
mãozinha no processo de salvação.
As obras são AÇÕES DE GRAÇA ao Senhor. Elas são praticadas pela
igreja com a função de louvor e gloria ao Pai, em nome de Jesus.
O primeiro propósito das obras praticadas pelo corpo de Cristo é
a exaltação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pois para louvor da
sua gloria Deus criou todas as coisas.
Uma vez salvos somos recolocados na condição original, novamente
aptos a praticarmos ATOS de louvor e de gloria a Deus. A vontade do
Pai para nos e que o louvemos.
Deus vê as obras realizadas pela igreja, como efetivadas por
seu Filho. Caso a obra seja realizada diretamente pelo homem e não

72

APOCALIPSE 1:6 E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai...
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por servos na função de representantes de Jesus, não serão aceitas,
pois Deus não aceita gloria de homem.
Por conseguinte, quem glorifica o Pai é o Filho e o Espírito
Santo. Quem glorifica o Filho é o Pai e o Espírito Santo. Quem
glorifica o Espírito Santo é o Filho e o Pai.
O homem precisa ser “um” com Jesus para poder participar desta
GLORIA da Trindade. Nem nós nem nossos feitos podemos ir diretos a
Deus sem o “mediador” entre Deus e os homens - Jesus. 73
A obra do servo no corpo é uma obra eterna, coletiva. Temos tudo
em comum. O que a igreja faz desde a época dos grandes martírios, e
fará, até a vinda de Jesus, para a união com seu corpo, são obras
realizadas por Jesus através de seu corpo. Esta obra é um tesouro
único que beneficia a todos os servos em todos os tempos, porque são
obras do Cabeça através do seu corpo.
REFERÊNCIA:



JOÃO 3:21 Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas
obras sejam manifestas, porque são

feitas em Deus.

Existem verdadeiras tempestades de fragmentos de bíblia, separados
uns dos outros, tirando a visão do caminho para o céu. A bíblia é um
corpo uniforme, compacto. Separar versículo e entende-lo separado do
resto da bíblia é fragmenta-la, e transforma a bíblia em areia. Isso
torna tempestuoso o entendimento da palavra do Senhor.74

73 Este é um dos motivos pelos quais as obras da lei não podem salvar, pois sem o sangue de Jesus
não podemos ser aceitos. O sangue da velha aliança era sangue de bodes e animais que apenas
apontava para o verdadeiro sangue – o sangue de Cristo. Para os servos do passado, as figuras,
era o suficiente, todavia, hoje temos o verdadeiro sangue do cordeiro de Deus. Não podemos trocar
o verdadeiro pelo figurativo, não podemos substituir o sangue da nova aliança por sangue de
animais, descrito na lei de Moisés.
74

NOSSOS trabalhos têm muitos versículos por orientação do Senhor. Confira sempre com a bíblia.
Principalmente se sentir que algo não está concluso, vá à fonte, à bíblia e leia-a.
A ideia com os muitos versículos, por orientação do Senhor, é fundamentar o que está sendo
dito. Não temos pretensão de fragmentar a palavra para forçar um entendimento.
Nosso compromisso é com a verdade da palavra, ainda que o encontrado nela pareça absurdo
e contrário ao que andam pregando por ai.
Enfatizamos: “O SENHOR TEM COMPROMISSO COM A PALAVRA DELE”, não com o que A ou
B ou nós pregamos. Ele vela para cumprir a palavra Dele e não a palavra de homens.
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Precisamos saber que o caminho é Jesus, e ainda mais, necessitamos
saber como andar nesse caminho. Acabou? Não. Precisamos saber qual é
o caminho. Precisamos saber como andar Nele. Por fim, precisamos
ANDAR. Só o conhecimento sem ação, sem viver pela fé, não basta aos
servos, que querem ir para o céu.
Salvação é pela graça de Jesus, e não depende das boas obras
humanas. Todavia, devemos fazer boas obras, não para sermos salvos,
MAS PORQUE SOMOS SALVOS. Elas são úteis para outras finalidades
diferentes de salvação.
EXEMPLOS DE UTILIDADES DAS BOAS OBRAS NA VIDA DOS SERVOS DO
SENHOR:
 Santificação terrena;
 Geração de galardões;
 Glorificação do Senhor;
 Testemunho secular e eterno – tudo que se faz é registrado;
 Anuncio da obra de Jesus...

Todos receberão galardões segundo as obras, que tiverem feito.
Todavia, as obras humanas não geram salvação.
Também não gera santificação do espírito do homem. Se gerasse
salvação não teria havido necessidade de Jesus ter sido sacrificado.
Pois, bastaria ao homem praticar boas obras e se santificaria, e iria
“ver” Deus.
As obras humanas quando realizadas com o objetivo de “salvação”
anulam, eliminam o sangue do CORDEIRO DE DEUS, que tira o pecado do
mundo. O problema é que sem o sangue de Jesus não há perdão – remissão

Use nossos trabalhos como um roteiro de leitura. Todavia, não se limite a eles. ESTUDE NA
BÍBLIA REVISTA E CORRIGIDA E FIEL. Não a leia como um livro secular. Ore, leia, releia, medite de
dia e de noite. Deus é com quem busca conhecer a bíblia. ERRAREMOS? Sim. Todos tropeçam e
sequer devemos achar que sabemos é o que diz a própria bíblia.
Ela também alerta quanto a ensinos com aparência de verdade, mas que são mentiras.
Portanto, não confie no que você, ou EU, ou B, ou C achamos, se apegue ao Senhor e sua palavra, e
Ele ti esclarecerá.
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O QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO? OBRAS OU FÉ?
de pecado.75 Somos salvos pela graça, através da fé no sangue de
Jesus.76
Nossas boas obras não podem nos salvar. Todavia, os nossos
pecados podem nos levar a morte eterna, se não forem lavados pelo
sangue de Jesus.77
Concluímos que as obras do homem não podem salvar, mas podem
matar espiritualmente o homem.
Quem não trabalha sob o governo/comando de Jesus está enterrando
o talento 78 que recebeu. Quem muito trabalha e faz boas obras,
“porém”, sem Jesus está no comando, NÃO ESTÁ produzindo coisa alguma
espiritual. Pois, sem Jesus “nada” podemos fazer que seja aceito
por Deus.
Precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Devemos fazer só
o que Jesus mandar, sabendo que pela graça do Senhor já vencemos a
morte.
Nossas boas obras nada podem para nos salvar. Entretanto, o
Senhor nos usa como vasos de honra e louvor para fazer diversas obras
com a finalidade que lhe apraz. Contudo, o objetivo do Senhor com
essas obras não se prestam para nossa salvação. Pois salvação é FRUTO
DA OBRA DELE, e não das nossas obras.
Quanto a falar/TESTEMUNHAR das boas obras só é conveniente se
for para louvor, gloria e honra do Senhor. Portanto, somente falaremos

75

HEBREUS 9:22 E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e

sem derramamento de

sangue não há remissão.
76

EFÉSIOS 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé...

77

I JOÃO 1:7 Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus
Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
78

MATEUS 25-30 Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que

ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste; 25 E, atemorizado, escondi na terra o teu talento; aqui tens o que
é teu. 26 Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo; sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde
não espalhei? 27 Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. 28 Tirailhe pois o talento, e dai-o ao que tem os dez talentos. 29 Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância; mas ao que não
tiver até o que tem ser-lhe-á tirado.30 Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes.
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quando o “EU” não aparecer, somente dizer os feitos do Senhor quando
não formos instrumento, nem beneficiário da boa obra de Cristo.
Se falarmos na qualidade de PARTE, (participante), da boa obra
isso NÃO É TESTEMUNHO é mera declaração pessoal de uma parte. Nesse
caso há um prejuízo espiritual, (houve um furto da gloria devida
somente ao Senhor), e não raro também material – perseguições,
pelejas, invejas,
mentiras, mexericos, divisões, contendas,
impedimento de mais operações do Senhor...
Quando somos testemunhas – quando vimos o Senhor fazer a obra ou
quando ouvimos a respeita da boa obra que o Senhor fez – NESSES DOIS
CASOS DEVEMOS DAR TESTEMUNHO, E TODA A GLORIA PELO FEITO É SOMENTE
DO SENHOR.

25. OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.
Que a graça do Senhor seja abundante material e espiritualmente,
em nossas vidas, para nossa salvação.
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 pelo adversário e seus auxiliares.
Que sejamos cada vez mais vasos de honra nas mãos do Senhor,
usados em toda boa obra, para louvor e gloria exclusiva Dele.
Que a maravilhosa graça de Jesus abunde em nossas vidas e sejamos
amplamente produtivos para honra e gloria de Jesus.
Que cada servo aprenda, mais e mais, o que é graça salvadora e
espere inteiramente no Senhor para obter salvação, não confiando em
obras humanas, as quais não podem nos salvar.
Que o Senhor nos auxilie a nunca sermos juízes dos servos Dele.
Ajude-nos a nunca CRITICAR/JULGAR quem faz obras de ação de graça.
Que o Senhor não nos deixe enganar por quem DISTORCE A PALAVRA e
apresenta uma salvação não firmada na ROCHA, mas apoiada em ações de
graça/obras humanas que nunca podem salvar a ninguém.
Que o Senhor não nos deixe criticar a ninguém e também não nos
deixe concordar com os desvios da sã doutrina, pois “salvação é por
graça de Jesus e não por obras do homem”.
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Toda gloria para sempre seja dada ao cordeiro de Deus – Jesus,
que tira o pecado do mundo. Amem.
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