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2) ABSTRACT.1
In this study we show that sin is not only a breach of the Ten
Commandments given by God to Moses. We know that there are other things
which are displeasing to God even if not listed as sin.

3) INTRODUÇÃO.
Entendemos que é necessário, ao servo de Deus, o conhecimento do bem,
e também do mal. Se conhecermos somente o que é o bem nós poderemos fazer
o mal sem percebermos, pois o pecado, nesse caso, estará oculto, e alheio,
ao nosso conhecimento.
Deus estabeleceu ser necessário nascer da palavra, exatamente, por que
é através da palavra que conhecemos o certo e o errado. Conhecendo a
palavra poderemos exercitar o livre-arbítrio, e escolher o caminho da vida.
Com este trabalho estaremos buscando conhecer por que algo é certo,
ou errado, diante de Deus, bem como saber algumas das consequências que o
pecado traz ao homem.
Antes de iniciarmos o estudo sobre o mal vejamos um pouco sobre o que
é o bem.

4) A TIPOLOGIA DO BEM – A NATUREZA ESSENCIAL DO BEM.
4.1 DO PRINCÍPIO DO BEM.
 AFINAL, essencialmente, o que é o Bem?
O fruto chamado de “bem” é fruto da árvore da vida. O bem está relacionado com Jesus e seu
reino da luz. O bem é TODO FRUTO QUE VEM DE Jesus. Tudo que espelha o Senhor
da Vida, e sua forma de proceder.

Jesus disse que as arvores são conhecidas pelos frutos que produzem. Ele é a árvore boa
que produz bons frutos, para adoração a Deus Pai. Tudo que vem da fonte da vida gera coisas
boas relacionadas com a vida. Exemplos de frutos da árvore da vida: verdade, saúde, vitórias,

1

Neste estudo estaremos demonstrando que pecado não é apenas a infração aos dez mandamentos dados
por Deus a Moisés. Saberemos que há outras coisas as quais desagradam a Deus mesmo não estando
listadas como pecado.
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livramentos, comunhão, alegria, felicidade, vida terrena, vida eterna, frutos do
Espírito Santo, adoração...
Referência sobre árvore boa e seu fruto bom:
 MATEUS 12:33 Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom,... Por que pelo fruto se
conhece a árvore.
Discernimos bastante a semelhança do reino de Deus. Precisamos disso para poder
viver e buscar o reino do Senhor.
Um universo de parábolas, enigmas, alegorias, tipos comparativos, existem, já muito
bem esmiuçados, para nos ajudar a entender o reino da Luz. Essas figuras de bens atuais e
futuros são ensinos divinos para podermos crer nas coisas invisíveis.2
Referências de tipologias e alegorias do bem:
 HEBREUS 9:9 Que é uma alegoria para o tempo presente...
 HEBREUS 11:7 Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam,
temeu e, para salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da
justiça que é segundo a fé.


HEBREUS 8:5 Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés
divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo; porque foi dito: Olha, faze tudo conforme o
modelo que no monte se te mostrou.

Para aguçar a curiosidade sobre as alegorias de bens atuais e futuros faremos a
seguinte pergunta:
Porque Deus tem tanto cuidado com órfãos e viúvas se existem muitas
crianças, que NÃO são órfãos, e muitas mulheres as quais NÃO são viúvas,
em extrema necessidade?
No próximo item apresentaremos alguns paralelos entre os órfãos, a viúva, e a igreja,
corpo de Cristo.

2

LEIA MAIS DETALHES NO TRABALHO: A REVELAÇÃO - A BIBLIA ALEM DA LETRA POR ELA MESMA - AS MANEIRAS DO FALAR DE
DEUS.
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4.2 DO PRINCÍPIO DA VIÚVA DE JESUS – A IGREJA.

Então, o que os órfãos e as viúvas têm que despertam o zelo de Deus?
RESPOSTA: Por que a viúva e os órfãos são tipos proféticos da igreja-esposa-de-Jesus. Jesus
morreu e deixou os seus filhos órfãos. A viúva e os órfãos são tipos do corpo de Cristo, são tipos
da igreja – corpo de Cristo.
Deus zela pela igreja por que ela é o corpo de Cristo. A igreja é muitas vezes representada
na bíblia pela viúva. Assim, quando Deus está cuidado da igreja, Ele está cuidado,
FIGURADAMENTE, de Jesus, está cuidando do corpo de seu filho. Assim, quando Deus está
cuidando de órfãos e viúvas, tipologicamente, Ele está cuidando de Jesus.
VEJAMOS ALGUNS VERSÍCULOS ONDE PODEMOS ENCONTRAR ESSA FIGURA
PROFÉTICA DO BEM, relacionados com a igreja, a morte de Jesus na cruz e o zelo de
Deus por ela:
 TIAGO 1:27 A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: Visitar os órfãos e as
viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo.
 DEUTERONÔMIO 24:21 Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la; para o
estrangeiro, para o órfão, e para a viúva será.
 ÊXODO 22:22 A nenhuma viúva nem órfão afligireis.
 EZEQUIEL 44:21,22 ... Sacerdote... Se casarão... Tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou
viúva que for viúva de sacerdote.
UM DISCERNIMENTO DESSE VERSO: A viúva é tipo da igreja. Ela é a viúva do sumo
sacerdote Jesus. Através da salvação o Senhor nos fez “sacerdote”, e nós devemos
nos unir, casar com a igreja-viúva de Jesus.

 I TIMÓTEO 5:5 Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e
persevera de noite e de dia em rogos e orações.
UM DISCERNIMENTO DESSE VERSO: A igreja que verdadeiramente é viúva de Jesus é
aquela que ora constantemente e espera em Deus.

 SALMOS 146:9 O SENHOR guarda os estrangeiros; sustém o órfão e a viúva...
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O estrangeiro, também, é um tipo profético a respeito do servo. Aquele que tem
outra patria, e por isso anda peregrinando neste mundo, a caminho do seu reino
(celestial). O Senhor é quem sustenta a sua igreja, os seus filhos...

 ZARARIAS 7:10 E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro...
 I TIMÓTEO 5:9 Nunca seja inscrita viúva com menos de sessenta anos, e só a que tenha sido
mulher de um só marido.
UM DISCERNIMENTO DESSE VERSO: A igreja só tem um marido que morreu.
Jesus morreu uma só vez para nos dar direito aos cuidados de Deus. (Uma
só viuvez).
 I REIS 17:10 Então ele se levantou, e foi a Sarepta; e, chegando à porta da cidade, eis que estava
ali uma mulher viúva apanhando lenha; e ele a chamou, e lhe disse: Traze-me, peço-te, num
vaso um pouco de água que beba.
UM DISCERNIMENTO DESSE VERSO: Um pouco mais de tipologia biblica:
o A mulher viúva tipifica a igreja de Jesus.
o Madeira seca é tipo do homem sem vida ETERNA.
o O fogo é tipo do batismo com o Espirito Santo.
o Lenha é a madeira seca, que foi cortada, para ser colocada no fogo.
Aplicação espiritual/profética: O homem é cortado pela palavra, que é
espada, e também é machado. O corte é para separa-lo do mundo. A palavra
pregada pela igreja/viúva liberta o homem de uma existência terrena,
uma vida ligada a terra, sem vida eterna. A vida eterna vem com o
recebimento do (fogo do) Espírito Santo de Jesus.
o A água é tipo da palavra de Deus, o verbo Jesus. O homem para ter vida
e para ir morar no reino celestial tem que receber a água da vida e o
Espírito da Vida. Tem que nascer da água e do Espírito santo.
RESUMINDO UMA MENSAGEM DO VERSÍCULO ACIMA: A igreja viúva de Jesus tem a
função de apanhar lenha. Ela pega, atráves da palavra, o homem sem vida e
o leva para ser colocado no fogo do Espírito Santo. Ela, também, tem a
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função de servir a água/palavra para o sedento. A igreja serve ao sedendo
a água da vida – ela serve o Sr. Jesus ao sedento.3
O trabalho da igreja favorece o novo nascimento do homem. Ela auxilia, como uma
parteira, o nascer da água e o nascer do batismo com o Espírito Santo.4
 LUCAS 20:28 Dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer, tendo
mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher, e suscite posteridade a seu irmão.
UM DISCERNIMENTO DESSE VERSO: Jesus morreu deixando sua igreja. Nós
somos irmãos de Cristo. Devemos ser um só corpo com a igreja-mulher-deJesus e suscitar “filhos” para Jesus. Ele é o nosso irmão que morreu,
deixando a igreja viúva, antes de seus filhos nascerem.
Outro discernimento apontando para o Espírito Santo. Aquele que toma a esposa de
Jesus, a igreja, e SUSCITA filhos para Jesus. Desnecessário, mas lembramos
de que o E.S. age dentro da igreja gerando filhos que são contados na
geanologia de Jesus. Aquele que morreu antes de seus filhos espirituais
nascerem. Jesus morreu antes do derramar do Espirito, no pentecostes. Era
necessário que Jesus deramasse o SANGUE, pois o sangue biológico de Jesus
tipifica o Espírito Santo que seria derramado sobre os servos, após a
morte de Jesus, na cruz.
 RUTE 4:5,10 Disse porém Boaz: No dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a
comprarás da mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido
sobre a sua herança.10 E de que também tomo por mulher a Rute, a moabita, que foi mulher de
Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido
não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar; disto sóis hoje
testemunhas.
UM DISCERNIMENTO DESSE VERSO: Rute era um moabita, uma gentia, viúva
de um judeu que morreu. Outro judeu, chamado Boaz, era o remidor, aquele
que assumia as responsabilidades do difunto. Uma das responsabilidades do
remidor era casar com a viúva. Boaz se casou com Rute para “suscitar” o
nome do falecido, bem como não deixar que o “nome” do falecido fosse
apagado da face da terra.
A igreja de Jesus é, essencialmente, gentílica. Ela não é judia.
Uma das missões da igreja é fazer conhecido o nome de JESUS. Uma das
funções dos servos, aqueles que são casados com a igreja-viúva-de-Jesus,

3

JOÃO 4:13,14 Jesus respondeu, e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede; 14 Mas aquele que beber da água que eu lhe der
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
4 JOAO 3:3-5 Jesus

respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino
de Deus. 4 Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe,
e nascer? 5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar
no reino de Deus.
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é NÃO DEIXAR que O NOME DE JESUS seja arrancado, eliminado, da face da
terra.
Somos testemunhas do poder que há no nome e no sangue de Jesus, para
realizar grandes feitos espírituais e materiais.
 DEUTERONÔMIO 25:5,7,9,10 Quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer, e não
tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho, de fora; seu
cunhado estará com ela, e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com
ela. 7 Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos, e dirá: Meu
cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel; não quer cumprir para comigo o dever de
cunhado.9 Então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do
pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, e dirá: Assim se fará ao homem que não edificar a
casa de seu irmão.10 E o seu nome se chamará em Israel: A casa do descalçado.
UM DISCERNIMENTO DESSE VERSO: Moramos juntos com Jesus. ELE MORA em
nossa casa, em NOSSOS corações. Somos casa para morada de Deus em
Espírito. Estamos na mesma “casa”, na mesma comunhão, com Ele. Pois bem,
o nosso irmão Jesus morreu sem ter deixado filhos. Embora a igreja tenha
sido gerada com os primeiros apóstolos, seus filhos só nasceram com o
batismo com o ESPÍRITO SANTO, no pentecostes. 5 Isso porque,
espiritualmente, só nascemos, para a vida eterna, após o batismo com o
Espírito Santo. 6
Uma pessoa mesmo crente, irmão do defunto, que não queira gerar
filhos para o morto, que não queira “trabalhar” para o nome de Jesus,
que não quer cumprir a palavra de Deus, é UMA PESSOA DESCALÇA.
Estar descalço, nesse contexto, significa que a pessoa NÃO está andando
conforme descreve as sagradas escrituras. O descanço, aqui, é alguém que
não vive o evangelho DE JESUS.
Vejamos na bíblia que O HOMEM PODE ANDAR CALÇADO NA PALAVRA DE DEUS:

 EFÉSIOS 6:15 E calçados os pés na preparação do evangelho da paz.
 LUCAS 1:6 E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em
todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
 ATOS 9:31 Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galileia e Samaria tinham
paz, e eram edificadas; e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e
consolação do Espírito Santo.
5

ATOS 2:1-4 E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar; 2 E de repente veio do céu um

som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 3 E foram vistas por eles línguas
repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4 E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a
falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.

6

JOÃO 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome.
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(ou)
ANDAR SEGUNDO A FORMA COMUM DE VIVER, UM VIVER COM OS PÉS DESCALÇO:

 JUDAS 1:16 Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo
as suas concupiscências.
 II PEDRO 3: 3 Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores,
andando segundo as suas próprias concupiscências...
Uma andar descalço, nesse contexto, para a sagrada escritura, fala
de um andar em contato direto com o mundo. PÉS segundo o curso natural
do mundo.
Neste caso, se for um crente ele estará enterrando o talento que
recebeu.7 Por isso, estará sendo rejeitado pela viúva, e consequentemente,
por Jesus, pois tudo que a igreja desliga na terra é desligado no céu.8

Pois bem, são necessárias essas tipologias de bens atuais e futuros. Diríamos que
faz parte do leite espiritual.
No próximo item continuaremos falando sobre o alimento apropriado para o
início da caminhada da fé – o leite.
4.3 DO PRINCÍPIO DO ALIMENTO – INICIAL – O LEITE.
Ninguém alimenta um recém-nascido com alimento sólido. As crianças são alimentadas
com leite. Espiritualmente é a mesma coisa.
Quando recebemos a palavra do Senhor, somos “gerados”. Nesse momento inicia uma
gestação, para a vida eterna. (O nascimento, o nascer para a luz, ocorrerá com o batismo
com o Espírito Santo).

Nesse período de gestação, necessitamos da palavra-leite para

podemos ter vida de meninos na fé.
Vejamos referências sobre alimento para o início da caminhada na fé – o leite:



I CORÍNTIOS 3:2 Com leite vos criei, ...

 HEBREUS 5:13 Porque qualquer que ainda se alimenta de leite ...

7

MATEUS 25:25 E, atemorizado, escondi na terra o teu talento; aqui tens o que é teu.

8

MATEUS 16:19 E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que

desligares na terra será desligado nos céus.
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 I PEDRO 2:2 Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite
racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo.
 HEBREUS 5:12 ...os primeiros rudimentos das palavras de Deus; ... Leite, e não de
sólido mantimento.
O leite é necessário por que, o conhecimento do bem, nos leva a sermos soldados9 alegres,
gratos, adoradores...
Referências sobre sermos soldados alegres e adoradores de Deus:

 SALMOS 126:2 Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico;
então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o SENHOR a estes.
 NEEMIAS 12:43 E ofereceram, no mesmo dia, grandes sacrifícios e se alegraram; porque
Deus os alegrara com grande alegria; e até as mulheres e os meninos se alegraram, de
modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe.
 NEEMIAS 8:10 Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai
porções aos que não têm nada preparado para si; porque este dia é consagrado ao nosso
Senhor; portanto não vos entristeçais; porque a alegria do SENHOR é a vossa força.
Um bom soldado precisa se alimentar da palavra como um todo. Precisamos de
alimentos além do leite. NÃO podemos nos alimentando, SOMENTE, com LEITE, por toda
a caminhada.
UM SOLDADO não pode ir à guerra espiritual empunhando somente arma feita de
leite. Uma vez, nascidos do Espírito Santo, já amadurecidos, precisamos de alimento sólido
para podemos enfrentar a guerra espiritual.
No próximo item falaremos sobre alimento sólido, no que diz respeito ao bem e ao mal.

4.4 DO PRINCÍPIO DO ALIMENTO SÓLIDO.

Mesmo vivendo alegre com o leite que recebemos, devemos ser prudentes, e nos
apoderarmos do alimento sólido que o Senhor tem para nos dá. O alimento sólido nos habilitará
9

II TIMÓTEO 2:3 Sofre, pois, comigo, as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo.
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a vencermos as adversidades, as lutas e perserguições, sejam elas: internas / externas, ou
materiais / espirituais...
O alimento sólido nos dará o amadorecimento necessário para vencermos as muitas
batalhas que teremos que enfrentar em nossa jornada para o céu. Esse alimento tão
necessário nos dará o discernimento, com profundidade, do BEM e do MAL.
O alimento consistente é a arma e a munição espiritual que precisamos conhecer
para desfrutarmos melhor do bem e para vencermos o mal.
Referências sobre a existência do alimento sólido e do discernimento do BEM e
do MAL:
 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.
O conhecimento mais aprofundado, do bem, e do mal, nos leva a sermos soldados que agem
de forma sã, com prudência, temor, (não medo); sóbrios, graves, simples, valentes,
corajosos, pacientes, com fé, com amor, com reverência...
Referências sobre prudencia, simplicidade, paciência, fé...:
 MATEUS 10:16 Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sedes
prudentes como as serpentes e simples como as pombas.


TITO 2:2 Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, e
na paciência;

 MATEUS 25:9 Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a
nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós.
 TITO 2:4 Para que ensinem ... A serem prudentes...

10
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Pois bem, estamos sendo treinados para lutarmos o bom combate da fé,10 e para isso
precisamos alargar, cotidianamente, o DISCERNIMENTO, não só sobre O BEM, mas,
também, sobre o MAL, para não sermos vencidos pelo inimigo.

A seguir adensaremos o estudo aqui proposto...
5) PRINCÍPIOS DO BEM E DO MAL – SÃO ANTERIORES E
POSTERIORES À LEI DE MOISÉS.
Vamos primeiro a um sonho, dado pelo Senhor, (Novembro de 2012).

No sonho o Senhor falou o seguinte:
“Existem coisas que são ‘ANTERIORES’ e ‘POSTERIORES’ a lei de Moises.”
(Ele não disse quais coisas eram essas, mas disse que elas existem.)

Por causa dos ensinos que Ele nos tem fornecido ficamos pensando: Onde é que isso se
encaixa?
Depois de meditarmos nisso encontramos algumas coisas, para as quais o Pai celestial estava
nos direcionando, com o sonho acima.
Então, vamos, à Palavra Dele, em busca de algumas dessas coisas, “anteriores e posteriores
à lei de Moisés”, sobre as quais o Senhor nos estimulou a pesquisar.
Algumas das “COISAS ANTERIORES E POSTERIORES A LEI DE MOISÉS”
encontradas na palavra de Deus, estão relacionadas nos itens seguintes...

FUNDAMENTO NA PALAVRA DE DEUS DEMONSTRANDO QUE EXISTE LEI,
ESTATUTOS E PRECEITOS VINDOS DE DEUS MUITO ANTES DA LEI DE
MOISÉS:



GÊNESIS 26:5 Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou

o meu

mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas
leis.
Abraão viveu vários séculos antes da lei de Moisés. Mesmo assim,
a palavra de Deus registra a existência de leis, estatutos, e
preceitos os quais Abraão cumpriu...

10

II TIMÓTEO 4:7 Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé

11
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5.1 O CASO DE CAIM E ABEL – FATO ANTERIOR A LEI DE MOISÉS.
PERGUNTAS:


Porque Deus exerceu juízo sobre Caim por ter matado Abel, seu irmão, milhares de anos antes de
Moises, se a lei, dizendo que ERA POIBIDO MATAR, ainda não havia sido dada? Também, NESTE
MESMO EPISÓDIO: Porque ali é falado de maldade, de pecado, e de perdão, se ainda não havia a Lei
mosaica apontando o que era maldade, pecado, e perdão, diante de Deus? 11
RESPOSTA: Porque MATAR é uma ação típica do adversário. O inimigo é o homicida. Enquanto Deus gera
vida, o adversário, por sua vez, destrói-a. Esse princípio maligno, ou princípio do bem e do mal já existia milhares
de anos antes de Moisés. Por essa lei, não escrita, Caim devia saber que matar uma pessoa desagradaria a
Deus, e traria juízo sobre quem fizesse isso. Ele TINHA conhecimento do bem e do mal. Se não tivesse lei,
ali, não teria pecado, maldade, a ser cobrado, nem perdão a ser oferecido...
REFERÊNCIA SOBRE O CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL:


GENESIS 3:3-6 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não
comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. 4 Então a serpente disse à mulher:
Certamente não morrereis. 5 Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão
os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 6 E viu a mulher que aquela
árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar
entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu
com ela.
Concluímos que: A humanidade tinha a capacidade de conhecer o BEM e o MAL, desde que Adão

e Eva pecaram. Uma das consequências da desobediência de Adão e Eva foi passarem a ter conhecimento do
“Bem” e do “Mal”. Portanto, matar uma pessoa é algo proibido e é um PRINCÍPIO PROIBITIVO
anterior à lei de Moisés, e permanece proibido, mesmo depois da lei mosaica ser cumprida.

5.2 O CASO DE NOÉ – Mais um fato ANTERIOR A LEI DE MOISÉS.
Porque Deus exerceu juízo sobre o mundo contemporâneo a NOÉ, e disse
que os atos e os pensamentos dos homens, de então, eram maus, e se

11

GENESIS 4:816 E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão
Abel, e o matou. 10 E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. 11 E agora maldito
és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. 12 Quando lavrares a terra, não te
dará mais a sua força; fugitivo e vagabundo serás na terra. 13 Então disse Caim ao SENHOR: É maior a minha maldade que a que
possa ser perdoada. 14 Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei; e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será
que todo aquele que me achar, me matará. 15 O SENHOR, porém, disse-lhe: Portanto qualquer que matar a Caim, sete vezes será
castigado. E pós o SENHOR um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. 16 E saiu Caim de diante da face do
SENHOR, e habitou na terra de Node, do lado oriental do Éden.

12
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multiplicava a maldade, se não havia a lei de Moisés para dizer o que
era mal diante de Deus?12
RESPOSTA:

Porque havia ali uma lei de Deus, o conhecimento do bem e do mal, muitos séculos antes da lei
de Moisés. Era uma norma não escrita. Os homens daquele período histórico sabiam o que era certo,
ou errado, para com Deus e para com o próximo.
Concluímos que, muito antes da Lei mosaica, tinha limites para o comportamento
humano, impostos por Deus. Se não houvesse lei alguma não haveria transgressão alguma a ser
punida. 13 Tudo seria possível de se fazer, sem restrição alguma, porque se não houvesse norma, (lei,
ainda que não escrita), a impor limitações. Todavia Deus os julgou culpados e trouxe o juízo do
DILÚVIO, sobre eles, por terem andado contrário a lei divina. Ali, HOUVE TRANSGRESSÃO e
condenação POR QUE HAVIA LEI DE DEUS REGENDO OS FATOS. A humanidade tinha a
capacidade de conhecer o BEM e o MAL desde que Adão e Eva pecaram.
O princípio eterno do bem foi transgredido e houve sentença condenatória da transgressão. A
sentença foi a pena de morte, e o meio de execução da pena foi o DILÚVIO.

5.3 O CASO SODOMA E GOMORRA – Também ANTERIOR A LEI DE MOISÉS.
Porque Deus exerceu juízo sobre SODOMA E GOMORRA centenas de anos antes da lei
mosaica dizer que aquelas práticas SODOMITAS14 ERAM atos ABOMINÁVES diante de
Deus?
RESPOSTA: Ainda não existia a lei de Moisés para condenação daquelas abominações. Mesmo assim,
os habitantes daquelas cidades deviam saber que práticas ultrajantes e profanas, contra o corpo
humano, um templo do Senhor, TRARIAM A IRA e o JUIZO DE DEUS. Já existia a limitação
celestial para o comportamento do homem, que importasse em profanação do corpo, antes da lei de
Moisés. A humanidade tinha a capacidade de conhecer o BEM e o MAL desde que Adão e Eva pecaram.
Concluímos que a PROIBIÇÃO às práticas sodomitas é um PRINCÍPIO anterior a Lei
de Moisés, e permanecem proibidas depois da lei mosaica. Tais atos eram, e é
ABOMINAÇÃO diante de DEUS, mesmo depois de passada a lei de Moisés.

GENESIS 6:5 E viu o SENHOR que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos
pensamentos de seu coração era só má continuamente.
12

13

ROMANOS 5:13 Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei.

14

Sodomia é a prática de atos sexuais entre indivíduos do mesmo sexo. Esses atos impedem o homem de ir para
o céu. Referência: I CORÍNTIOS 6:9,10 Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 10 Não erreis:
..., nem os efeminados,

nem os sodomitas, ... herdarão o reino de Deus.
13
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O que eles faziam com seus corpos é ABOMINÁVEL por que constitui uma profanação dos
templos-seres-humanos. Uma profanação da casa-espiritual, construída para morada de Deus em
espírito. Fazer um uso indevido de um templo é macula-lo, é destruir a sua utilidade

santa para adoração a Deus. Quem destrói um templo-humano Deus o DESTRUIRÁ.
Referência sobre isso:
 I CORÍNTIOS 3:17 Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o
templo de Deus, que sois vós, é santo.
Fazer o que eles faziam com seus próprios corpos é uma abominação, independentemente da lei
de Moisés dizer que isso é pecado. A lei foi cumprida sobre os sodomitas. Eles foram condenados e
mortos pelo fogo, por infringirem PRINCÍPIOS que diz respeito a NÃO PROFANAÇÃO DO
TEMPLO-CORPO. Essas proibições permanecem, hoje, independentemente da lei de Moisés condenalas... Isso por que é pecado, o que eles faziam, não por que a lei de Moises iria dizer que era pecado,
MAS A LEI e os princípios santos, ETERNOS, E IMUTÁVEIS, DE DEUS é quem proíbe as práticas
sodomitas.

6) A PROIBIÇÃO DE TOMAR A MULHER ALHEIA – ANTERIOR A LEI DE
MOISÉS.15
6.1 FARAÓ É CONDENADO POR DEUS APÓS TER TOMADO PARA SI
A MLHER DE ABRAÃO.
PERGUNTA:


Porque Deus feriu a faraó, rei do Egito, por ter tomado a mulher de Abraão para ser sua mulher se não
havia a lei mosaica a dizer QUE o homem NÃO DEVE COBIÇAR A MULHER do próximo? 16
RESPOSTA: Mesmo não tendo, ainda, a lei de Moisés, até faraó tinha conhecimento de que não se
deve tomar a mulher alheia. Deus trouxe juízo sobre faraó com grandes pragas. Isso ocorreu, por que

15

A PALAVRA VIVA exemplifica DE EXISTÊNCIA DE LEIS, VÁRIOS SÉCULOS ANTES DA LEI DE
MOISÉS:


GÊNESIS 26:5 Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos,
os meus estatutos, e as minhas leis.

16

GENESIS 12: 17-20 Feriu, porém, o SENHOR a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de
Abrão. 18 Então chamou Faraó a Abrão, e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? 19
Por que disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher; agora, pois, eis aqui tua mulher; toma-a e vai-te. 20 E Faraó deu
ordens aos seus homens a respeito dele; e acompanharam-no, a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha.

14
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a lei eterna, por ser eterna, já existia, e era conhecida de Faraó e dos seus. A humanidade tinha a
capacidade de conhecer o BEM e o MAL desde que Adão e Eva pecaram.
Concluímos que: Cobiçar e TOMAR MULHER ALHEI para si é vedado aos homens, por
Deus, desde o jardim do Éden. Isso é ANTERIOR à lei de Moisés e permanece proibido mesmo
DEPOIS DA LEI MOSAICA ter sido cumprida e em parte substituída.17 A proibição de tocar na
mulher alheia diz respeito à profecia do corpo do ungido de Deus ser intocável.
A mulher casada e o corpo humano são tipos proféticos que apontam para a igreja de Jesus.
Aquela que forma um só corpo com Jesus.
Pela lei vem o conhecimento do pecado, no entanto, desde que Adão e Eva pecaram, adquiriram
o conhecimento do “BEM” e do “MAL”. Desta forma vemos que O CONHECIMENTO e o PECADO
ESTÃO NA RAIZ DAS GERAÇÕES DE ADÃO E EVA. Os filhos do primeiro casal humano
adquiriram essa herança a partir da desobediência de seus pais. Isso é muito anterior à lei de Moisés.

5.2 ABIMELEQUE FOI CONDENADO POR CAUSA DA MULHER DE ABRAÃO.
PERGUNTA:

17

O que na lei mudou diz respeito a meios e méritos como recursos para salvação. O que é pecado, e portanto, profano para Deus,

ainda está ai para nos atormentar, ISSO POR QUE É ANTERIOR E POSTERIOR A LEI DE MOISES. O mal, o pecado, vem desde
o jardim do éden. O que é profano, imundo, contrário à santidade de Deus é e sempre será o MAL, independente da lei de Moisés.
Desta forma percebemos que o mal codificado como pecado por Moisés, já era proibido e continuará proibido, independente da
lei.
Alguém acha que podemos viver todas as proibições da lei de Moisés sem trazer, no mínimo, a tristeza do Espirito de Deus?
Voltamos a dizer que a lei ainda é vigente para condenar, e é um INSTRUMENTO para dar ao homem o conhecimento de seus
próprios males.
Referências:
 ROMANOS 3:20 ... porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
 ATOS 13:39 E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê.
 ROMANOS 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei...
 ROMANOS 4:15 Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei também não há transgressão.
 ROMANOS 5:13 Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei.
A lei passou enquanto instrumento com a possibilidade de salvar o homem, por méritos. Ela é algo que Deus fez para deixar
clara, ao homem, que a salvação é ato impossível de ser alcançada pelos méritos humanos. Ele fez isso para que ninguém pudesse acusalo de não ter dado ao homem uma chance de provar que não podemos alcançar o céu por nossos próprios meios.

15
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Por que DEUS disse que Abimeleque seria morto por ter TOMADO A MULHER DE
ABRAÃO para si, e disse que toca-la seria “PECADO”, SE NÃO HAVIA A LEI DE
MOISÉS PARA DIZER QUE ISSO ERA PECADO? 18

RESPOSTA: Mesmo não tendo, ainda a lei de Moisés, ABIMELEQUE tinha conhecimento de que
não se devia tomar a mulher alheia para si. Deus trouxe juízo sobre ABIMELEQUE, fechando a madre
de todos na sua casa, e disse que o mataria por causa da mulher de Abraão. Isso por que a lei eterna já
existia, e era conhecida por Abimeleque, e pelos da sua casa. Como já dito: ”Não há pecado, nem
transgressão onde não há lei”.
Concluímos, novamente, que: TOMAR MULHER ALHEI É ALGO PROIBIDO por Deus.
Isso É ANTERIOR à lei mosaica, e permanece proibido mesmo depois da revogação parcial da LEI DE
MOISÉS. É proibido por que ofende a profecia da igreja-mulher, ou corpo, de Jesus ser única e
intocável. Também ofende a profecia que diz serem os “DOIS”, uma só carne.
EXPLICANDO ISSO...
UM POUCO MAIS SOBRE OS ATAQUES DO INIMIGO, para enlamear o
casamento e, indiretamente, profanar A PROFECIA QUE CRISTO É UM CORPO SÓ COM
A SUA IGREJA...
Um homem e uma mulher formam uma só carne, com a conjunção carnal.
O que faz o casamento, para Deus, não é CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, MUITO
MENOS O CASAMENTO RELIGIOSO, MAS SIM A CONJUNÇÃO CANAL. Esse é um
assunto muito camuflado pelo adversário. Ele não quer que o HOMEM conheça a verdade fática
sobre a CONJUNÇÃO CARNAL. Aqui tem sido um atoleiro e um lamaçal onde o adversário tem
matado e prendido muitos crente e não crentes.
A CONJUNÇÃO CARNAL é que faz um HOMEM e uma MULHER serem CASADOS,
UNIDOS EM UMA SÓ CARNE. No jardim do éden e milhares de anos depois não existia cartório
18

GÊNESIS 20:3-9 Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que
tomaste; porque ela tem marido. 4 Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela; por isso disse: Senhor, matarás também uma
nação justa? 5 Não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela também disse: É meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das
minhas mãos tenho feito isto. 6 E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto; e também eu te
tenho impedido de pecar contra mim; por isso não te permiti tocá-la. 7 Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta
é, e rogará por ti, para que vivas; porém se não lha restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. 8 E levantou-se
Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos, e falou todas estas palavras em seus ouvidos; e temeram muito
aqueles homens. 9 Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o
meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter. 17 E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e à
sua mulher, e às suas servas, de maneira que tiveram filhos; 18 Porque o SENHOR havia fechado totalmente todas as
madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão.

16
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de registro civil, nem casamento religioso. No entanto, já existia o casamento de um homem com uma
mulher formando uma só carne.
Referência sobre a união de um homem e uma mulher formando um só corpo:
 I CORÍNTIOS 6:16 Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um

corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne.
Nas sagradas escrituras não há permissão para o homem ser um a só carne com pessoas do
mesmo sexo, e nem entre seres humanos e animais.
Referências proibindo práticas abomináveis:
 ROMANOS 1:27 E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da
mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com
homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu
erro.
 DEUTERONÔMIO 27:21 Maldito aquele que se deitar com algum animal...

UM POUCO SOBRE NAMOROS E UNIÕES DIVERSAS...
Os Namoros e as UNIÕES ESTÁVEIS são usados pelo inimigo para macular
a profecia de um corpo só entre um homem uma mulher...
Qual o pai, ou mãe, ou líder religioso, que tenha coragem de falar contra o NAMORO?
Quem teria ousadia de falar contra os segundos, terceiros, quartos, “Ns” CASAMENTOS? Quem
quererá vestir esta camisa tão apertada e desconfortável?
Deus criou o matrimônio e o adversário criou o namoro. O namoro é fonte de muito
abrasamento. O namoro é UMA das PRAGRAS DO MOMENTO ATUAL.
Referências sobre inflamar/abrasar a carnalidade:
 I CORÍNTIOS 7:9 Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que
abrasar-se.
 APOCALIPSE 16:9 E os homens foram ABRASADOS com grandes CALORES...
 ROMANOS 1:27 E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher,
se INFLAMARAM em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens...

17
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Quase todos os namorados têm intimidades próprias apenas para quem vive casado. Acham que são
apenas namorados. Entretanto, por viverem em conjunção carnal, já é uma só carne. Por isso, se não há
impedimentos espiritual, já são casados para a lei de Deus.
O mundo, movido pelo adversário, criou termos pomposos do tipo:


União estável;



Namorido;



Peguete;



Ficante;



Desquitado;



Divorciado;



Namorado;



Concubinato;



Segundos, terceiros, quartos,... Casamentos;



Casal homoafetivo;



Namoro com “prática”;

 Etc.
Essas novidades escondem uma realidade de VIDAS escravizadas PELO PECADO DA
“prostituição”, ou do “adultério”, ou da “sodomia”. Todos esses pecados são atos CONTRA A
PROFECIA DE UM SÓ CASAMENTO, de um só corpo entre um “homem” e uma
“mulher”. Um corpo só, por sua vez, aponta para a união de JESUS com sua única esposa, a
IGREJA Dele.
Gostaríamos de lembrar que cada NAÇÃO tem o seu regime civil de casamento.
Nas suas legislações civis, mundo afora, há de tudo. Algumas dessas previsões
legais estrangeiras não são universais. Exemplos:
o

Divórcio;19

o

Casamento nuncupativo;20

19

Muito comum . Exemplos de países que tem divorcio estabelecido em lei: Portugal, Espanha,
Itália, França, Alemanha...
20

Casamento nuncupativo é aquele realizado quando um dos contraentes está em iminente risco de
morrer, e não há tempo para a celebração do matrimônio seguindo as formalidades previstas pelo
código civil.
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o

Negócios, 21 e pactos pré-nupciais;

o

Múltiplas esposas;22

o

Múltiplos casamentos;

o

Casamento entre pessoas do mesmo sexo;

o

Concubinato;23

o

União estável;24

o

Casamento por tempo determinado;25

o

Casamentos com cláusulas resolutivas...26

Essas coisas não tem amparo na palavra de Deus. Algumas dessas práticas são
impedimentos PARA SALVAÇÃO, explicitados na palavra de Deus. Assim, NÃO DÁ PARA
REGER A VIDA DOS FIÉIS PELA LEI CIVIL DE CADA país.
A PALAVRA DE DEUS É O CÓDIGO de conduta para o casamento dos servos. Nela
o que define o ser uma só carne é a conjunção carnal, E NÃO o juiz de paz, ou o cartório de
registro civil, ou o casamento religioso. Assim, não convém aos servos terem intimidades se não
querem viver um casamento, e se tiverem, contato íntimo, fique certo que já estão casados, para
Deus.

O casamento segundo a bíblia é feito para garantir uma vida em comum, que dura até que a morte
separe os cônjuges. O casamento nuncupativo, ao contrário, é feito para garantir, principalmente,
efeitos civis, transmissão de direitos civis. Tendo em vista que um dos cônjuges está prestes a
morre, não haverá convivência, em comum, dos cônjuges. Espiritualmente, não faz sentido algum, pois
com a morte o consórcio matrimonial deixará de existir.
21

Pode existir em qualquer lugar. Todavia na índia as questões envolvendo valores e dotes são muito
comuns. Atualmente, tem sido noticiados casos de noivas que são queimadas vivas por que a família
não tem o valor dotal...
A história registra muitos casamentos negociados por motivos de união de reinos ou de fortunas...
22

Notoriamente difundido em alguns seguimentos religioso. Exemplo: Mórmons, islamitas...

23

União de um homem com uma mulher que tenham impedimentos, legais, para estabelecer um casamento,
ou uma união estável, portanto não pode ser legalmente considerado um núcleo familiar. E uma
sociedade de fato, porém não de direito. Por causa dos impedimentos legais não pode ser convertido
em casamento civil, se os impedimentos forem do tipo insuperável.
24

A união estável é estabelecida no código civil brasileiro nos artigos 1.723 até 1.727. Ali, e na
Constituição Federal de 1988, artigo 226, § 3º, é reconhecida a relação não matrimonial entre homem
e mulher, de caráter público, contínuo e duradouro, com o objetivo de constituir família. Este tipo
de união pode ser convertido em casamento civil.
25

MÉXICO, alguns países orientais, e também o islã...

26

Cláusulas resolutivas – cláusulas previstas em contrato pré-nupcial as quais uma vez descumpridas dar ensejo à
extinção do casamento. A palavra de Deus determina uma duração até a ocorrência da morte de um dos cônjuges.
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Entretanto, se o problema é legalidade civil do nosso país, lembramos que há leis e
regramentos, constitucionais e civis, reconhecendo as uniões estáveis como família. Portanto,
igualando-as, legalmente, ao casamento civil tradicional.
Com muita frequência vemos crentes se separando. Se de fato não tem solução, e é
necessária, a separação, que não se case novamente. Se não consegue viver sozinho (a) que se
reconcilie com seu antigo cônjuge, quando permitido pela palavra.
Vejamos referências sobre isso:
 I CORÍNTIOS 7:9 Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor
casar do que abrasar-se. 10 Todavia, aos casados mando, não eu mas o
Senhor, que a mulher não se aparte do marido. 11 Se, porém, se apartar, que
fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido; e que o marido não deixe
a mulher.
 MATEUS 19: 3-11 Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe:
É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 6 Assim não são
mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o
homem. 9 Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo
por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério; e o que casar
com a repudiada também comete adultério.

 MARCOS 10:10 E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto
mesmo. 11 E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra,
adultera contra ela. 12 E, se a mulher deixar a seu marido, e casar com outro,
adultera.


LUCAS 16:18 Qualquer que deixa sua mulher, e casa com outra, adultera; e
aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também.

 DEUTERONÔMIO 24:4 Então seu primeiro marido, que a despediu, não
poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi
contaminada; pois é abominação perante o SENHOR; assim não farás pecar a
terra que o SENHOR teu Deus te dá por herança.
Se a esposa tiver se juntado a outrem não poderá voltar a se
juntar com o cônjuge anterior. Essa reconciliação, nesse caso,
seria uma ABOMINAÇÁO. A mulher teria se contaminado com outro
homem.

 JEREMIAS 3:1... Se um homem despedir sua mulher, e ela o deixar, e se
ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se
poluirá de todo aquela terra? ...
Idem.
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PROVÉRBIOS 6:32

Assim, o que adultera com uma mulher é falto de

entendimento; aquele que faz isso destrói a sua alma.
As confusões matrimoniais são alguns dos exemplos de como o adversário mancha os
templos-seres-humanos.
O inimigo tudo faz para impedir a instrumentalidade do homem enquanto templo-casaespiritual. Tomar à esposa, ou esposo, alheio (a) para si é viver em GRANDE PECADO – é o
“praticar da iniquidade”.27 Isso, por que, enquanto ambos estiverem vivos, ESTÁ LIGADO um
ao outro, pela lei do Senhor.
Anular um casamento seria possível se tivesse como anular uma profecia, mas a
palavra de Deus, que é fiel, não tem como voltar atrás, deixando o dito pelo não dito, como
faz o homem.
Todavia, os humanos consegue romper a aliança com sua infidelidade. Entretanto, há
perigosas conseqüências espirituais.
Referências sobre a imutabilidade do casamento:
 ROMANOS 7:2 Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver está-lhe
ligada pela lei; mas, morto o marido, está livre da lei do marido.
 I CORÍNTIOS 7:39

A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo

que o seu marido vive; mas, se falecer o seu marido fica livre para
casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor.
 MARCOS 10:12 E, se a mulher deixar a seu marido, e casar com outro, adultera.

27

Praticar é um ato de repetir muitas vezes uma mesma ação. Praticar é andar fazendo de forma
continuada um mesmo ato. Não se trata de fazer uma coisa esporadicamente, uma vez, ou outra, MAS
UMA AÇÃO CONTINUADA. Praticar é conviver com alguma coisa. PRATICAR INIQUIDADE É VIVER EM PECADO.
FIGURADAMENTE É RECONSTRUIR “JERICÓ” e ali morar. O que casar com o cônjuge alheio, enquanto
estiver vivo o outro cônjuge, passa a viver praticando o adultério, todas as vezes que tiver
relações intimas, com o cônjuge alheio.
 MATEUS 7:23 E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade.
 LUCAS 13:27 E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço nem sei de onde vós sois; apartai-vos de mim, vós todos
os que praticais a iniqüidade.
 ROMANOS 1:32 Os quais, conhecendo o juízo de Deus (que são dignos de morte os que tais coisas praticam), não somente
as fazem, mas também consentem aos que as fazem.
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As possibilidades de quebra dessa ligação matrimonial é o adultério/fornicação,28 OU
A MORTE. Fora dessas duas possibilidades se alguém conviver com cônjuge alheio é um ato
de ESTABILIZAÇÃO DE UMA VIDA EM PECADO DE ADULTÉRIO.
Não estamos aqui para julgar a ninguém. A palavra é o instrumento de bênçãos29 e de
julgamento. Por causa disso devemos evitar viver de forma condenada pela palavra de Deus.
Claro que todos têm pecados. Claro que todos serão salvos exclusivamente pela graça
do Senhor. Assim, é possível que alguém que esteja vivendo em algum pecado sexual venha a
ser salvo. Jesus em seu ministério perdoou uma mulher adúltera. Entretanto, a própria palavra
adverte que não devemos adulterar.
Vejamos referência sobre julgamento feito pela palavra:
 JOÃO 12:48 Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o
julgue; a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.
Pois bem, essas contaminações sexuais existiam antes, e existem depois, da lei de
Moisés. Elas atingem a profecia de UM CORPO SÓ ENTRE JESUS E SUA IGREJA. UM DOS
TIPOS PROFÉTICOS DA IGREJA É A VIÚVA, BEM COMO A MULHER CASADA DE UM
SÓ MARIDO. Dessa profecia resulta o zelo de Deus para com a viúva, e para com a mulher
casada.

6.3 OUTRAS COISAS ANTERIORES E POSTERIORES À LEI DE MOISÉS.
Abaixo listamos outros assuntos que nos chamam a atenção por serem mencionados nas Sagradas
Escrituras, ou praticados, muito antes da lei de Moisés, e também depois dela:
o

Dízimos;

o

Ofertas;

o

Adoração;

o

Temor;

o

Fé;

o

Sacrifícios de louvor;

o

Livro da vida;

o

Céu;

o

Inferno;

o

Juízo;

o

Justiça;

28

MATEUS 19: 3-11 Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher
por qualquer motivo? 6 Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. 9 Eu
vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério;
e o que casar com a repudiada também comete adultério.
29

LUCAS 4:4 E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
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o

Holocausto/sacrifícios com sangue ... 30

o Pecado é o oposto da vida, e também é anterior, e posterior, à lei de Moisés...
ESSES SÃO ALGUNS EXEMPLOS DE COISAS ANTERIORES E POSTERIORES À
LEI DE MOISES.
No próximo item falaremos sobre alguns princípios do mal.

7) A TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO – A NATUREZA BASILAR DO
MAL.
O mal está relacionado com o adversário e seu reino das trevas. O fruto chamado de “mal”,
ou “pecado”, é dessa qualidade por que é fruto da árvore da morte – é fruto do arqui-inimigo de
Jesus.
A seguir o principio do mal e suas consequência... 31
7.1 DO PRINCÍPIO DO MAL.

AFINAL, essencialmente, o que é o pecado, o que é o Mal?

30

Um pouco sobre o clamor pelo sangue de Jesus – o cordeiro de Deus... O holocausto de animais
literalmente já passou. No entanto, quando clamamos, pelo sangue de Jesus, estamos trazendo diante
de Deus o sacrifício de Jesus. Tipologicamente, estamos apresentando o sangue do cordeiro sem
macula, e sem mancha, ao Pai. Por isso somos aceitos...
Falar mal ou contra o clamor e uma atitude INSANA. O sangue de Jesus é o preço, é o selo da
redenção. Falar mal do sangue de Jesus e falar mal do Espirito Santo. Dizer que não precisamos do
clamor é desconhecer, ou menosprezar, o holocausto-continuo, o cordeiro eterno.
Ninguém pode entrar na presença de Deus, sem este “vivo” caminho aberto no calvário, pelo “sangue
de Jesus”. Não há como um morto entrar na presença de Deus e só temos vida se tivermos o sangue de
Jesus conosco. Só entramos na presença de Deus com “vida”, com o “sangue”, pois o sangue é vida. O
Sangue Eterno é o ESPIRITO SANTO.
O sangue biológico, de Jesus, foi derramado na terra, e se foi, por ser vida biológica, vida
terrena, finita. O sangue/ Espirito Santo, tipificado pelo sangue biológico, permanece eternamente
a nos garantir vida eterna, e acesso ao santo dos santos.
Jesus voltou a ter vida, pelo “ESPIRITO ETERNO”, PELO SANGUE ETERNO, uma vida eterna. Embora tenha
ressuscitado no corpo biológico, Ele apresentava uma vida, e um aspecto diferente do anterior, a
ponto de ninguém o reconhecer fisicamente. Isso, por está naquele corpo físico, OUTRO SANGUE, OUTRA
VIDA OPERANDO PLENAMENTE. Ele era o mesmo, porém, com outro tipo de sangue, consequentemente, outro
tipo de VIDA. Ele, após a ressureição, só tinha sangue/vida espiritual e imortal. Esse sangue/vida
espiritual era suficiente para lhe dar vida ao corpo físico, por ser uma vida infinita e superior
à vida biológica. Nós igualmente temos o Espírito Santo em nós – o sangue eterno e imortal de
Jesus. Ele garante a vida do espírito do homem. No entanto, temos ainda o sangue/vida biológico,
(a), finita terrena. Isso nos sujeita ainda à morte física, a morte da alma vivente... No entanto
o espirito do homem batizado com o Espirito Santo está selado para a vida eterna.
31

Os itens estão dispostos na forma “Do principio...”, por orientação dada em sonho sobre a
formatação destas informações.

23
TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO. Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:20:27.
Pagina : WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR email:revelacaodabiblia@gmail.com

A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
RESPOSTA: O pecado é um erro, um desacerto, um desencontro entre um ser
espiritual32 e o reino, ou regras, objetivos do reino de Deus.
Pecar é errar quanto a Deus e seu reino de vida. Quando erramos quanto
a Deus acabamos por entrar noutro reino/ noutro alvo: o reino de trevas do
inimigo de Deus.
Encontramos na bíblia:



Uma

definição

de

pecado

em

I

JOÃO

3:4

“

Qualquer que comete pecado, também comete iniqüidade; porque
o pecado é iniqüidade”;


O salário do pecado em ROMANOS 6:23 “Porque o salário

do pecado

é a morte, ...”;
 A força do pecado em I CORÍNTIOS 15:56 Ora, o aguilhão da morte é o
pecado, e a força do pecado é a lei;

 Quem pode desfazer o pecado em I JOÃO 3:8 Quem comete o pecado é do
diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus

se manifestou: para desfazer as obras do diabo.
Deus tem um reino espiritual único com suas qualidades e características
próprias. Esse reino de vida e luz é a meta, o alvo, o lugar onde todos os
seres espirituais devem viver. Todos os seres espirituais FORAM ELEITOS PARA
VIVEREM NO REINO DE DEUS.33
O PECADO tem como principal característica o desencontro, o desacerto
de um ser espiritual com o reino de Deus.

32

O homem tem corpo, alma/vida biológica e espírito. Portanto, o homem é um ser
espiritual. Ele tem o espírito que é uma essência eterna.
33

O ALVO, O FIM, O OBJETIVO É REINO GLORIOSO DE DEUS.
 FILIPENSES 3:12 Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para
alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus.
 FILIPENSES 3:14 Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em
Cristo Jesus.
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O mal/pecado é tudo que aponta para o maligno e seu reino da
MORTE. Tudo que espelha/aponta para o arqui-inimigo, e sua forma de
agir é pecado.
Podemos ainda dizer que o pecado é uma ação ou omissão que tenha
ressonância profética nas obras do arqui-inimigo de Jesus. As más obras
estão ligadas ao alvo do inimigo – a treva espiritual.

VEJAMOS REFERÊNCIAS sobre isso:
 JOÃO 8:44 Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso
pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade
nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da
mentira.
Pecar é praticar atos próprios do inimigo. O mal é fazer a vontade do
inimigo, é fazer aquilo que é próprio do inimigo. Fazer aquilo que não
está firmado na verdade. Jesus é a verdade. Aquilo que não está firmado
em Jesus é pecado.
REFERÊNCIA SOBRE OS FRUTOS, E A COMUNICAÇÃO COM OS FRUTOS DO MAL.

 I JOÃO 3:8 Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para
isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo.
 EFÉSIOS 5:11 E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as
condenai.

O pecado, para Deus, é a sintonia, a comunicação, dos atos do
homem, com os atos do inimigo, e seu reino de trevas.
O adversário é a árvore do mal, e todos os seus frutos são alimentos para a morte. Ele é
uma árvore, mortalmente envenenada, consequentemente, todos os seus frutos são produtos que
conduzem para a morte física e espiritual.
Jesus disse que as árvores são conhecidas pelos frutos que produzem.34 Entre os frutos
produzidos pelo adversário está todo tipo de alimento maligno para a carnalidade. São frutos de
rebeldia contra o reino espiritual de Jesus. Exemplos: mentira, fofoca, murmuração,
mexerico, calunia, falso testemunho, pecados sexuais, roubo, furto, idolatria,
feitiçaria, bruxarias, homicídios, demais frutos da carne... Etc.

34

MATEUS 12:33 Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau; porque pelo fruto se conhece

a árvore.
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Precisamos discernir perfeitamente o que é o “MAL”. Se não discernirmos
“solidamente” o que é o MAL podemos está vivendo em “comunhão” com ele mesmo sem
querer. Só podemos rejeitar o mal se discernirmos o que ele é, e como pode se camuflar, se
transfigurando em bem, para nos confundir.
É comum achar-se que o PECADO é um punhado de coisas que cabem numa lista do
tipo: Matar, roubar, mentir, prostituir, adulterar, fofocar, mexericar,35... Vai ficando
difícil achar mais males para incluir nesta lista... Tendemos a nos limitar aos dez
mandamentos da lei de Moisés.36 Dez proibições/orientações já é muito. Todavia, é, apenas,
exemplo de coisas que desagradam a Deus, não é tudo.
Durante a caminhada do povo judeu, para a terra da promessa, encontramos o Senhor
exercendo juízo sobre fatos não diretamente listados como pecados, na lei de Moisés.
O pecado pode ser um ato falho quanto à adoração a Deus, ou um ato falho quanto ao nosso
próximo.37 Paramos nisso. Pouco, ou nunca, investigamos porque algo é, realmente, ”PECADO”, para
Deus.
Uma falha para com o meu próximo até dá para entender, pois com o meu pecado alguém sofreu
um dano material, moral, sentimental, espiritual, etc.

Agora, e quanto a Deus, como pode um ato do homem trazer ofensa
a Deus, a ponto de o Senhor retribuir, tal falha humana, com a morte
eterna?
Para entendemos essas questões é preciso entender que todo pecado tem uma repercussão
maligna contra o reino de Deus.
A ofensa é 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 gloria devida somente a Deus
a outrem. Com esse ato houve um furto da gloria devida a Deus.

35

ALGUNS SINÔNIMOS DE MEXERICAR/FOFOCAR: Fazer mexericos; intrigar. Propagar inimizades. Conversar sobre

outrem o difamando. Fazer fofocas. Desacreditar a alguém com falatórios. Fazer criar má fama. Fazer perder a boa fama.
Ofender com calúnias. Difamar por meio de acusações.
36

DEUTERONÔMIO 5:7-21 Não terás outros deuses diante de mim; 8 Não farás para ti imagem de escultura, ... 11 Não
tomarás o nome do SENHOR teu Deus em vão; ... 12 Guarda o dia de sábado, ...16 Honra a teu pai e a tua mãe, ... 17 Não
matarás. 18 Não adulterarás. 19 Não furtarás. 20 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 21 Não cobiçarás ...
coisa alguma do teu próximo.
37

LUCAS 10:27 E, 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.
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Referências:
 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.
(e/ou)


Foi uma adoração a Deus, porém, com vícios, defeitos, que a maculou e a profanou. (Houve
um menosprezo ao Senhor com isso ocorreu uma profanação). A adoração em todas
as suas formas deve ser PERFEITA, pois ela é um tipo profético de Jesus, e como tal, deve
ser santa como Deus prescreveu. Fora disso ela impõe macula a santidade de Jesus, e Deus
não a aceita ISSO. Exemplo de oferta maculada: Caim ofertou e Deus não aceitou a sua
adoração e disse que não aceitava por que aquela oferta era mal feita.38 Isso, por
que Deus só aceita aquilo que aponta para Jesus. Ele não aceita gloria de homens...

A afronta pode ser indireta, ao senhor, quando há uma ofensa a seres humanos, ou a coisas que
expressam alguma profecia, que aponta para o reino de Jesus.
No caso de uma ofensa a humanos, ocorre uma ofensa a Deus por que o ser humano é um ser
criado à imagem e semelhança de Deus, e também, por ter sido criado para templo de Deus. Nesse caso,
os humanos são tipos figurativos de Jesus – o templo eterno. Além disso, o homem foi criado “a imagem
e semelhança de Deus” e por isso, desde a criação o homem já é criado como um tipo figurativo de Deus.
Uma ofensa a um tipo equivale a uma ofensa à própria coisa tipificada. Citando duas formas de
ofensas indiretas a Deus por injuriar tipos proféticos:
 O pecador age contra seu próximo. Exemplo: o homicídio – é um ato de destruição de
humanos. Matar é uma ação típica do inimigo – o matador. O ato de homicídio ofende a
Deus tanto pelo fato do homem ser templo de Deus – um tipo de Jesus, como pelo fato do
homem ter sido criado semelhante a Deus.
O furto/roubo de bens alheios – ato de usurpação de coisa alheia. Jesus é o verdadeiro
dono de tudo – tudo foi feito por Ele e para Ele. O adversário é o grande usurpador, o ladrão
dos bens de Jesus. Assim, o furto/roubo ofende a Deus por ser um tipo de ataque espiritual
aos bens de Jesus, aquele que é dono de tudo...,
(e/ou)

38

GENESIS 4:3-7 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: ...? 7 Se bem fizeres, não é certo que serás aceito?
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 O pecador age contra si mesmo. Exemplo: prostituição, suicídio... Destruição da
utilidade dos templos do Senhor...

A seguir vamos estudar, por paralelos alegóricos,39 o MILHO,40 E O PECADO,
para falarmos da essência do pecado – diante de Deus.

7.2 DO PRINCÍPIO – O CONTEUDO É MAIS IMPORTANTE QUE O EMBRULHO.
EXEMPLIFICANDO PARA SIMPLIFICAR...
Peguemos um milharal, um pé de milho, uma espiga de milho, um grão de milho, uma farinha de
milho, uma pamonha, um curau...
Pois bem, PODEMOS DIZER que qualquer um dos elementos citados, no parágrafo anterior, é
MILHO?
RESPOSTA: SIM, podemos dizer que é milho. De alguma forma é milho, em grande ou
pequena quantidade. O milho está presente em todos eles. O milho é a essência constitutiva de todos eles.
Agora, posso pegar um ou todos os elementos acima citados e disser que milho É SOMENTE ISSO?
RESPOSTA: NÃO. O milho pode ser “EMBALADO” de muitas outras formas.
Caso alguém seja alérgico a milho tem que evitar se alimentar de milho independentemente da
forma, do lugar, da quantidade, da qualidade, da aparência, do milho.
QUANTO AO PECADO, diríamos que a listinha com os nomes: “matar, roubar, prostituir,
idolatria, MEXERICAR...”, é uma lista de “embalagens” diferentes, onde o mal, em maior ou menor
quantidade, está acondicionado. Diríamos que o pecado NÃO é ESSAS COISAS, MAS ESTÁ NESSAS
COISAS, e poderá estar em inumeráveis outras “embalagens”. Assim, NÃO IMPORTA SE o mal
ESTÁ “empacotado” neste ou naquele embrulho, ele é PECADO de qualquer forma que se apresente.
Ele é pecado não por causa da embalagem, na qual está, momentaneamente, acondicionado, mas por

causa da “conexão” que tem com o adversário e seu reino maligno.
Desta maneira, para nos opormos a todos os MALES, devermos entender a NATUREZA
ESPIRITUAL do que vem a ser o Mal.

39

ALEGORIAS é um meio indireto de apresentar uma coisa ou uma ideia se utilizando das características paralelas de
outra.
40

Poderia ser qualquer outra coisa. Não estamos aqui dizendo que milho, ou que comer milho, é pecado. Estamos apenas fazendo
uma comparação para achar a causa, a essência, do que é o pecado. Como a bíblia já fala em espigas então vamos usar o milho...
Conforme: MARCOS 4:28 Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga.

28
TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO. Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:20:27.
Pagina : WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR email:revelacaodabiblia@gmail.com

A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
Devemos entender por que algo é “mal”, ou do “mal”, diante de Deus. Conhecer o quer é
essencialmente o mal é muito mais que decorar uma lista nominal de pecados.
Voltemos à comparação por semelhanças... Lembra-se do milho, citado acima?
Pelo mesmo motivo que não podíamos REDUZIR o milho apenas ao milharal, a espiga de milho,... NÃO
podemos reduzir o pecado a uma lista contada nos dedos. Por mais que essa lista contenha nomes de uma
lavoura inteira de pecados, ainda assim, será uma limitação do que é o pecado diante do Senhor da vida.
O inimigo está sempre criando um “embrulho” novo para o velho MAL.41 Como sabemos ao inimigo, e
a seus “pacotes”, seja ele velho ou com novo nome, todos os servos devem ser completamente “alérgicos”.
Caso alguém esteja se defendendo de pecados, apenas, por seus nomes, no momento que o
“PASSARINHEIRO” colocar uma armadilha com pecados não conhecidos, nominalmente, essa pessoa será
presa.
Reprisando, então

O QUE TEM DE MAL, DE PROFANO, EM TODOS OS PECADOS

para DEUS OS DESAPROVAR E OS PUNIR COM A MORTE ETERNA?
RESPOSTA: o que é comum em todos os pecados são os elos com o adversário e sua forma
de agir. Todo pecado tem correlação com o reino das trevas. Isso por que o pecado é tudo que está fora
do reinado de Deus, Pai, Filho e Espirito Santo. Tudo que não é de Deus aponta para o INÍQUO.

42

Assim,

devemos evitar o pecado não só por causa da forma como o vemos, mas POR CAUSA DA ESSÊNCIA
tipológica VINCULADA AO REINO DAS TREVAS, que o pecado traz consigo.
O PECADO É ANTES DE TUDO UMA OFENSA que atinge o reino da vida. O pecado é fruto de
atos ofensivos ao reinado de Deus. São atos que ultrapassam o reino material e tocam, de forma figurada, em
coisas do reino da vida.
Por atingir o reino eterno de Jesus, Deus não admite tal ato, e esta ação do pecador, por ter ofendido
aquilo que é alvo do ZELO de Deus, permanecerá mesmo depois da morte do infrator.

41

Exemplo de embrulho novo para o velho pecado: tele sexo=fornicação, abrasamento;
acompanhante = prostituição; pedofilia = fornicação, prostituição; casamento homo afetivo
= sodomia; namorido=prostituição, fornicação; segundos casamentos= adultério; amor
próprio=egolatria, idolatria; liberdade religiosa = idolatria; liberdade de expressão,
quando usado para mentir = mentira, falso testemunho; pirataria=furto, roubo...
42

ALGUNS ELOS DO PECADO COM O INIQUO.


I JOÃO 5:17 Toda a iniqüidade é pecado...



I JOÃO 3:4 Qualquer que comete pecado, também comete iniqüidade; porque o pecado é iniqüidade. (Pecado e
iniquidade e morte são a mesma coisa, têm o mesmo fim, qual seja, a morte, o destino do
adversário).
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A origem, a essência, a fonte, do pecado é O MALIGNO. Ele é o pai de todo pecado. Todo pecado tem no
seu DNA a genética do inimigo. Observamos isso em todos os pecados. Exemplificando: a mentira – ação do
adversário, contrária à verdade que é Jesus...
O Senhor citou a mentira e a morte como sendo filhas da paternidade maligna do inimigo.43 O adversário
é o pai de tudo que seja OPOSTO A VIDA. Ele é o anticristo, e como tal, é o nascedouro de todo que se opõe a
Jesus.
Reiteramos que O PECADO É UMA AÇÃO, OU OMISSÃO, do homem QUE “espelha” os
atos do adversário. Figuradamente, o pecado manifesta resistência a Jesus, ou a seu reino da vida.
O pecado retira algo do CRIADOR e o reproduz no reino das coisas criadas, afrontando a
Deus. Muda a verdade em mentira e por isso servem aos propósitos da criatura, e não à finalidade
de LOUVOR ao Criador. Vejamos isso:


ROMANOS 1:25 Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e
serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente.

O homem dá existência ao pecado quando reproduz os atos e os desejos próprios do
adversário. Consequentemente, são atos contrários à Verdade e a Vida que é Jesus. Vejamos o que
disse Jesus sobre os atos próprios do pai dos pecados:

 JOÃO 8:44 Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade
nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai
da mentira.
Os homens foram criados para templo de Deus em espírito. Como tal, somos símbolos e tipos
de Jesus, o templo santo.
Quando nós pecamos estamos colocando morte dentro de nós. Enquanto tipos de Jesus isso ofende a
santidade de Jesus, o templo eterno.
Ter o pecado dentro de um templo-servo é dizer, figuradamente, que há morte dentro do templo-Jesus.
Como dentro de Jesus não há morte, com o pecado surge à mentira, que é uma ação do pai dos pecados
- o inimigo de nossas vidas...
O pecado afeta a profecia, afeta a palavra profética de Deus. É uma forma de contradizer,
menosprezar, a Jesus – a palavra de Deus.

43

JOÃO 8:44 Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se
firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai
da mentira.
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Deus estabelece algo pela sua palavra, e o homem com seus atos diz o contrário. Assim, Deus
repulsa o pecado, também, por ser algo contrário a sua palavra, como tal, o pecado é algo anticristo.
O oposto da VIDA É A MORTE. O pecado é a morte, ou traz a morte, por ser contrário à VIDA,
contrário a Jesus. Tudo que se opõe a Jesus é inimigo de Deus. O Senhor trabalha para eliminar os
inimigos de seu Filho- Jesus, colocando os inimigos subjugados aos pés do Senhor da vida.
A bíblia diz que: tudo que não é de fé é pecado.44 Fé, neste caso, é Jesus.45 Tudo que não aponte para
Jesus, ou que lhe faça oposição, ainda que tipológica, é algo mal diante de Deus.
Nos próximos itens alguns princípios eternos proibitivos, por apresentarem oposições tipológicas ao
reinado de Jesus.

7.3 O PRINCÍPIO – NÃO TOQUE NO CORPO UNGIDO DE JESUS.
Princípio da proteção a Jesus Cristo e a seu corpo... (Cristo significa
UNGIDO).
Fato exemplificativo disso:
Deus ficou “aborrecido” com Moisés e Arão e os proibiu de entrarem na terra prometida,46
depois que eles tocaram duas vezes numa rocha.
Inicialmente é importante sabermos que aquela rocha ferida por Moisés e Arão, que iremos
abordar neste item, era tipo de Jesus. O ato deles foi um ato ofensivo a um tipo de Jesus, mesmo assim,
teve consequências maléficas para Moisés e para Arão.
Um tipo só é tipo naquelas facetas que representa o ser tipificado. Assim, é evidente que uma
rocha NÃO representa o Senhor o quesito “vida”, pois uma rocha NÃO tem vida. Por outro lado,
uma ROCHA representa bem o Senhor em atributos tais como:

44

ROMANOS 14:23 ...porque não come por fé; e tudo o que não é de fé é pecado.

45

FE é UM DOS TIPOS DE JESUS. O FIRME FUNDAMENTO. A ROCHA FIRME.


46

HEBREUS 11:1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem.

ATO ANTIPROFETICO DE MOISÉS E ARÃO.


NÚMEROS 20:12 E o SENHOR disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes
diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado.



DEUTERONÔMIO 32:48-52 Depois falou o SENHOR a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: 49 Sobe ao monte de Abarim,
ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por
possessão. 50 E morre no monte ao qual subirás; e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se
recolheu ao seu povo. 51 Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, às águas de Meribá de
Cades, no deserto de Zim; pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. 52 Pelo que verás a terra diante
de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel.
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Imutabilidade;
Firmeza;
Estabilidade;
Consistência, (constância);
Solidez;
Eternidade, (Comparada com a duração de um homem que é em média 70 anos e uma rocha dura
muitos milhões de anos podemos dizer que ela é eterna);...
Etc.
VEJAMOS NA PALAVRA que a rocha é usada para representar o senhor Jesus, tanto
no novo como no velho testamento:
 DEUTERONÔMIO 32:4 Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita...



EFÉSIOS 2:20 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus
Cristo é a principal pedra da esquina.

 I CORINTIOS 10:4 E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da
pedra espiritual que os seguia; e a pedra era Cristo.
Pois bem, a lei mosaica não tipificava a ação de tocar numa rocha como um ato pecaminoso.
Entretanto, quando Moisés e Arão tocaram duas vezes numa rocha47 externou algo muito mal, aos olhos
de Deus. Com um só ato eles violaram vários princípios eternos. Pois, naquele momento, aquela rocha,
profeticamente, estava posta por Deus representando o Senhor Jesus, Aquele que é a rocha eterna.
Normalmente nos lembramos de que Arão e MOISÉS DESOBEDECERAM à palavra de Deus.
48

Entretanto, no ato deles, há outros efeitos colaterais contrários às profecias, por isso, maléficos, alguns

serão vistos a seguir.

 PRIMEIRA OFENSA GERADA PELO ATO DE MOISÉS E ARÃO, quando eles feriram a
rocha duas vezes: OFENDEU o PRINCÍPIO PROFÉTICO de UMA só morte de Jesus, a
ROCHA redentora, e também uma só morte do pecador.
Eles tocaram na rocha-tipo-de-Jesus, ofendendo, tipologicamente, a profecia de que o
Cordeiro de Deus, Jesus-homem, seria sacrificado uma só vez. Vejamos isso:
47

NÚMEROS 20:11 Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saiu muita água; e bebeu a
congregação e os seus animais.
48

Alguém pode dizer ELES DESOBEDECERAM. Verdade, como em outras oportunidades. No entanto, essa teve
consequências irreversíveis. Não foi uma mera desobediência, mas uma ação que não teve conserto. ALÉM disso, a
obediência, também, é um tipo de Jesus. Aquele que foi obediente até a morte. Assim, o desobedecer diretamente à palavra
de Deus caracteriza uma OPOSIÇÃO A JESUS, aquele que é a palavra de Deus. As oposições a JESUS É ATO TIPICO
DO ADVERSÁRIO - o ANTICRISTO.
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 HEBREUS 9:24-28

Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do

verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus;

25 Nem também

para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no
santuário com sangue alheio; 26 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, ...
 HEBREUS 10:10 Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus
Cristo, feita uma vez.

 SEGUNDA OFENSA GERADA PELO ATO DE MOISÉS E ARÃO, quando eles feriram a

rocha duas vezes: Ofendeu o PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DE DEUS para com JESUS
CRISTO. 49
O ato de Moisés e Arão ao ferir a Rocha fora da profecia foi algo mal, também, porque foi
um ‘toque’ no corpo do “UNGIDO DE DEUS”. Eles tocaram na rocha eterna.
Deus zela por Jesus, e não tem por inocente quem toca em SEU UNGIDO, O CRISTO.
Referências sobre o cuidado de Deus para com Jesus e para com sua igreja, seu povo:
 DEUTERONÔMIO 32:10
Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário cheio
de uivos; cercou-o, instruiu-o, e guardou-o como a menina do seu olho.
 ZACARIAS 2:8 Porque assim diz o SENHOR dos Exércitos: Depois da glória ele me
enviou às nações que vos despojaram; porque aquele que tocar em vós toca na menina
do seu olho.
 I SAMUEL 24:6 E disse aos seus homens: O SENHOR me guarde de que eu faça tal
coisa ao meu senhor, ao ungido do SENHOR, estendendo eu a minha mão contra
ele; pois é o ungido do SENHOR.
 II SAMUEL 19:21 Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois,
Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do SENHOR?
 SALMOS 105:15 Não toqueis os meus ungidos...
49

CRISTO QUER DIZER UNGIDO.
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 I CRÔNICA 16:22 Não toqueis os meus ungidos, ...
 COLOSSENSES 1:24 Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro
o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja.
 I CORÍNTIOS 12:27 Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.

 TERCEIRA OFENSA GERADA PELO ATO DE MOISÉS E ARÃO, quando eles feriram a
rocha duas vezes: OFENDERAM O PRINCÍPIO da ADORAÇÃO e OBEDIÊNCIA
DEVIDA A DEUS.
 NÚMEROS 20:11,12 Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha duas vezes com a
sua vara, e saiu muita água; e bebeu a congregação e os seus animais. 12 E o SENHOR disse
a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos
de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado.

 DEUTERONÔMIO 32:48-52 Depois falou o SENHOR a Moisés, naquele mesmo dia,
dizendo: 49 Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte
de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. 50 E morre no
monte ao qual subirás; e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte
Hor, e se recolheu ao seu povo. 51 Porquanto transgredistes contra mim no meio dos
filhos de Israel, às águas de Meribá de Cades, no deserto de Zim; pois não me
santificastes no meio dos filhos de Israel. 52 Pelo que verás a terra diante de ti,
porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel.
A seguir outro principio proibitivo ...
7.4 DO PRINCÍPIO – NÃO TENTE DIMINUIR O ALTO VALOR DO FILHO.
Fato bíblico exemplificativo deste princípio...
PRIMEIRO EXEMPLO:
Caim, um dos filhos de Adão e Eva, não valorizou a carne e o sangue da ovelha na hora de
adorar/ofertar a Deus e o Senhor o rejeitou.
 GÊNESIS 4: 4-6 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.

34
TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO. Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:20:27.
Pagina : WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR email:revelacaodabiblia@gmail.com

A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
Como disse Deus a Caim em GÊNESIS 4: 7 ...E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta...
(se não aceitar a Jesus o pecado está à porta).

QUEM NÃO ACEITA a salvação ofertada em JESUS permanece com o pecado e com a
sentença condenatória de morte eterna.
SEGUNDO EXEMPLO:
Esaú, um dos filhos do patriaca Jacó, à semelhança de Caim, não valorizou a primogenitura e
nem o sangue das ovelhas do seu pai.
Esaú vendeu a primogenitura para seu irmão Jacó. Noutra oportunidade Esaú desprezou a
carne e o sangue das ovelhas de seu pai, e foi ofertar carne e sangue de animais silvestres. O que ele
fez desagradou a Deus por que a primogenitura e a “carne e sangue da ovelha do pai” SÃO TIPOS
ESPECIAIS DE JESUS.
Esaú troca a “pérola de grande preço”, representada pela primogenitura e pela carne e
sangue da ovelha, por coisas terrenas, de nenhum valor espiritual, as quais alimentam a carne
(carnalidade). Esse desprezo foi à causa de Deus ter se aborrecido com Esaú e o rejeitar.
Referências do menosprezo de Esaú para com a primogenitura e para com o sangue da ovelha
de seu pai:
 GENESIS 25:29-34 E Jacó cozera um guisado; e veio Esaú do campo, e estava ele cansado; 30
E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado.
Por isso se chamou Edom. 31 Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. 32 E
disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer; para que me servirá a primogenitura? 33 Então
disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. 34 E Jacó deu pão a
Esaú e o guisado de lentilhas; e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou
Esaú a sua primogenitura.
 GENESIS 27:9-33 Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá dois bons cabritos, e

eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta; 14 E foi, e tomou-os, e
trouxe-os a sua mãe; e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. 20
Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E
ele disse: Porque o SENHOR teu Deus a mandou ao meu encontro. 30 E
aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da
presença de Isaque seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça; 31 E fez também ele
um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai; e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e
come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma... 33 Então estremeceu Isaque
de um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça,
e má trouxe? E comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito.
35
TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO. Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:20:27.
Pagina : WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR email:revelacaodabiblia@gmail.com

A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
Deus agraciou Esaú com bens terrestres. Antes que pensemos que isso foi bom, na realidade isso
foi uma maldição na vida de Esaú e seu decendentes. Com uma posse terrena eles deixaram de caminhar
para a terra prometida, que é uma profecia de juizo na vida deles. Era bens apenas no presente século.
Ato que demonstrou aquilo que estava no coração de Esau. Um apego a bens terrenos e um desapego a
Jesus o bem celestial. Deus não deu a Esaú bens que representasse o reino espiritual por que Esaú
não dava valor aos bens espirituais.

Referências apontando a maldição profética na vida de Esau e seus decendentes:
 DEUTERONÔMIO 2:5 Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra
nem ainda a pisada da planta de um pé; porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por
herança.
Esaú recebeu uma herença maldita, uma herença MISÉRAVEL, apenas, para o
presente século.50 Ele recebeu uma herança fora da terra prometida. A
terra prometida representava o céu, a eternidade, para nós.


HEBREUS 12:16,17 E ninguém seja devasso, ou profano, como Esaú, que por uma refeição
vendeu o seu direito de primogenitura. 17 Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar
a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o
buscasse.

A-RE-PENDER, (arrepender), é retornar ao bom caminho onde estava andando antes do
desvio de atitude. Esaú andou pelo caminho do desprezo da herança da primogenitura.
Depois andou pelo caminho do desprezo do sangue da ovelha do pai. Assim, vemos que
ele não tinha para onde retorna. Esaú sempre andou fora da profecia, assim não tinha
para onde “arrepender”, espiritualmente falando. Todos os dois caminhos proféticos que
Esaú tinha trilhado eram caminhos condenáveis por Deus, por que representava uma
rejeição profética a Senhor JESUS. As ações de Esaú apontavam para uma valorização
de atos e valores humanos e pessoais em detrimento da obra de Deus. Por isso, não tinha
lugar para A-RE-PENDER.

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

Outra forma de desprezar o alto preço de Jesus é a tentativa de
se autosalvar por suas próprias obras.
QUEM quiser salvar a si próprio, POR SUAS PRÓPRIAS OBRAS, ESTÁ ANDANDO
NO CAMINHO DE CAIM E DE ESAU E SERÁ REJEITADO.

50

CORÍNTIOS 15:19 Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
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 MATEUS 13:46 E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha,
e comprou-a.
A PÉROLA DE GRANDE PREÇO É JESUS. Tudo que precisamos pode ser pago por esse
tesouro particular de Deus Pai, a nossa disposição, graciosamente. Esaú e Caim fizeram
o contrário. Eles menosprezaram o mais alto valor para Deus, que é Jesus, e andaram
pelo caminho das obras e valores pessoais. Por isso ambos foram rejeitados.

A seguir outro principio proibitivo...

7.5 DO PRINCÍPIO – NÃO TOQUE NA MINHA ESPOSA.
A esposa é o corpo do esposo. A igreja corpo de Cristo é a esposa
de Jesus. Tocar na nela é tocar em Jesus. A proteção é dada a igreja
por que ela e Jesus são um só corpo. Sendo o Senhor o Cabeça deste
corpo vivo. Portanto, não se trata de uma proteção, ou de um zelo por
homens, ainda que servos, mas um ato profético que aponta para o ZELO
DE DEUS POR SEU FILHO. (LEMBRA-SE da passagem “NÃO TOQUEIS EM MEU UNGIDO”?
Jesus é o Cristo, o ungido de Deus Pai...).

Pois bem, vejamos um ato especial vivido dentro do casamento
relacionado com a esposa: a cópula.
A cópula51 no matrimônio deve existir e fora do casamento não pode
por ser pecado. É a mesma ação sexual, entretanto não é permitida fora
do matrimônio. A proibição é por que fora do casamento é UMA
ADULTERAÇÃO DA PROFECIA da COMUNHÃO DE JESUS COM UMA IGREJA, com uma
só “mulher”. Jesus não tem várias mulheres, mas uma esposa. Aquela que
é lavada e remida no seu sangue.
Lembremo-nos que tudo neste mundo é SOMBRA DE coisas futuras.
Assim, o homem não deve ter intimidade com várias mulheres, por que
seria um ato contrário à profecia de Cristo e uma igreja formando um
só corpo.
REFERÊNCIA DA obrigatoriedade de intimidade entre o marido e a esposa
formando e mantendo um só corpo:
51

Relação íntima de marido e esposa.
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 I CORÍNTIOS 7:2-5 Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada
uma tenha o seu próprio marido. 3 O marido pague à mulher a devida benevolência, e da
mesma sorte a mulher ao marido. 5 Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento
mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração; e depois ajuntai-vos outra vez,
para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência.

Porque mesmo não sendo pecado, Deus não aprova a separação
matrimonial? Porque casar com uma pessoa que é separada do seu,
(primeiro), cônjuge desagrada a Deus por ser adultério?
RESPOSTA: Por que o casamento é tipo da união eterna de Jesus e
sua igreja. Jesus viverá eternamente com sua esposa.
REFERÊNCIA sobre proibição de separação dos cônjuges:
 I CORÍNTIOS 7:10 Todavia, aos casados mando, não eu mas o Senhor, que a
mulher não se aparte do marido.

 I CORÍNTIOS 7:11-12 Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com
o marido; e que o marido não deixe a mulher. 12 Mas aos outros digo eu, não o Senhor: Se algum
irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe.

 I CORÍNTIOS 7:39 A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu
marido vive; mas, se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser,
contanto que seja no Senhor.

 MATEUS 5:31-32 Também foi dito: Qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite.
32 Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de
prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete
adultério.

 MATEUS 19:3-9 Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao
homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 4 Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não
tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez, 5
E disse: Portanto,
deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne? 6 Assim não são
mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. 7 Disseramlhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, e repudiá-la? 8 Disse-lhes ele:
Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres; mas ao
princípio não foi assim. 9 Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher,
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não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério; e o que casar
com a repudiada também comete adultério...

 MARCOS 10:8-12 E serão os dois uma só carne; e assim já não serão dois, mas uma só carne. 9
Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. 10 E em casa tornaram os discípulos a
interrogá-lo acerca disto mesmo. 11 E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar
com outra, adultera contra ela. 12 E, se a mulher deixar a seu marido, e casar com outro,
adultera.
OUTRAS PERGUNTAS...

Por que mesmo antes da Lei dizer que “possuir” / “cobiçar” a mulher
do próximo é um pecado, Deus já tinha “condenado” homens por este
feito?
Porque tomar a mulher alheia é tão mal aos olhos de Deus desde sempre?
Em que isso toca e ofende o reino espiritual e eterno de Deus?
RESPOSTA:
Por que a mulher casada é um tipo profético que aponta para a igreja. A igreja será desposada
com Jesus.52 A profecia diz que Jesus se casará com uma única esposa e viverá eternamente com ela.
O adultério e a prostituição tocam no projeto profético de união de Jesus com UMA esposa. Jesus
será um só corpo com sua igreja. Esses pecados tocam na profecia de um corpo só da igreja com Cristo.
O relacionamento íntimo dentro do casamento é profético, aponta para a comunhão eterna de Jesus
e sua igreja. Fora do casamento, a coabitação aponta para a ação do adversário. O inimigo usurpa da
mulher alheia.
Esse limite foi imposto muito antes da lei de Moisés, por ser uma
PROFECIA a respeito de Jesus e sua igreja.
REFERÊNCIAS SOBRE PROIBIÇÃO DE TOCAR EM MULHER ALHEIA muito antes da Lei
mosaica:

 GÊNESIS 20:3-9 Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que
morto serás por causa da mulher que tomaste; porque ela tem marido. 4 Mas
Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela; por isso disse: Senhor, matarás também uma
nação justa? 5 Não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela também disse: É meu irmão.
Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. 6 E disse-lhe Deus
em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto; e também eu te tenho
impedido de pecar contra mim; por isso não te permiti tocá-la. 7 Agora, pois, restitui a
mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas; porém se não lha
52

OSEIAS 2:19-21 E desposar-te-ei comigo para sempre; desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e
em misericórdias. 20 E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao SENHOR. 21 E acontecerá naquele dia que eu
atenderei, diz o SENHOR; eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra.
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restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. 8 E levantou-se Abimeleque
pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos, e falou todas estas palavras em
seus ouvidos; e temeram muito aqueles homens. 9 Então chamou Abimeleque a Abraão e
disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino
tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter. 17 E orou Abraão a Deus, e
sarou Deus a Abimeleque, e à sua mulher, e às suas servas, de maneira que tiveram
filhos; 18 Porque o SENHOR havia fechado totalmente todas as madres da casa
de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão.
 GENESIS 12: 17-20 Feriu, porém, o SENHOR a Faraó e a sua casa, com grandes
pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. 18 Então chamou Faraó a Abrão, e disse:
Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? 19 Por
que disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher; agora, pois, eis aqui tua
mulher; toma-a e vai-te. 20 E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele; e
acompanharam-no, a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha.
A PROFECIA DO MATRIMÔNIO DE JESUS COM SUA IGREJA. Ela diz que SERÁ OS DOIS
UMA SÓ CARNE.
Referências:

 MATEUS 19:5 E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e
serão dois numa só carne? 6 Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que
Deus ajuntou não o separe o homem.
 MARCOS 10:8

E será os dois uma só carne; e assim já não serão dois, mas uma só carne.

 EFÉSIOS 5:31 Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; e
serão dois numa carne.
 GÊNESIS 2:24 Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua
mulher, e serão ambos uma carne.
 OSEIAS 2:19-20 E desposar-te-ei comigo para sempre; desposar-te-ei comigo em
justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. 20 E desposar-te-ei
comigo em fidelidade, e conhecerás ao SENHOR.

 APOCALIPSE 19:7,9 Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas
são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. 9 E disse-me: Escreve: Bemaventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro...
 MATEUS 25:6 Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro.
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Mais princípios proibitivos...

7.6 DO PRINCÍPIO DO MAL – NÃO FAÇA OS MESMOS ATOS DO ADVERSÁRIO.
Pior que não gerar, ou não trabalhar, com a viúva é trabalhar gerar filhos com o
adversário... Em ambos os casos é algo MAL diante de Deus.
O PRINCÍPIO: NÃO GERE FILHOS PARA O ADVERSÁRIO.

Há coisas que são proibidas por que elas estão impregnadas de símbolos e figuras das ações
do adversário. São ações típicas do adversário, e do seu reino do mal.

7.7 AÇÕES DO ADVERSÁRIO: O ACUSADOR O MEXERIQUEIRO, O CALUNIADOR... 53
A fofoca, o mexerico, a murmuração, o disse-e-me-disse, é muito comum em
nossos dias. Aqui, nos deteremos um pouco mais, devido à malignidade desse ato, tão
bem camuflado pelo inimigo, e por isso, praticado por muitos.
Por estar escondida, e também, por ser pouco entendida, facilmente somos
inclinados a fofocar. Muitos se põem a mexericar esquecendo que o pecado de cada um
é problema do pecador com Deus e não diz respeito a terceiros. Vejamos:
 JÓ 19:4 Mesmo que eu tivesse verdadeiramente pecado, minha culpa só diria
respeito a mim mesmo.
 ROMANOS 14:4 Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor ele
está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar.

Muitas vezes, encontramos a fofoca debaixo do manto da aparente bondade e
santidade humana, do tipo:
 Estou falando por que você é meu (minha) amigo (a);
 Estou falando para o bem de (da obra);

53

SINÔNIMOS DE FOFOCA: Fazer mexericos; intrigar. Propagar inimizades. Conversar sobre outrem. Fazer fofocas.

Desacreditar (publicamente). Fazer criar má fama. Fazer perder a boa fama. Ofender com calúnias, difamar por meio de
acusações.
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 Estou falando por que você me perguntou informações sobre ele/ela;
 Não posso me calar diante de tamanha, mentira/falsidade/imoralidade, etc.
Poucos pecados são chamados de abominação. A fofoca é um dos pecados
classificado como ABOMINAÇÃO.
Por que difamar, mexericar é abominável a Deus? O que há de tão ruim na fofoca,
no disse-e-me-disse, na difamação, para Deus chama isso de abominação?
RESPOSTA:
A FOFOCA, como todo pecado, É FRUTO DO INIMIGO. Todavia, esse pecado
é um fruto da carne, (carnalidade), com especial agravante.54
O MEXERÍCO É UMA AÇÃO TÍPICA DO ADVERSÁRIO. O inimigo é O
ACUSADOR, o fofoqueiro, o mexeriqueiro, o difamador, o murmurador, POR
EXCELÊNCIA.
Quando o homem está acusando as falhas alheia ele está sendo um instrumento
nas mãos do adversário. O fofoqueiro está gerando filhos adulterinos com o
adversário. Assim, no mínimo, são duas vidas que estão correndo risco de condenação.
Uma a denunciada e a outra o denunciante. Pois quem julga também é julgado. Não
devemos julgar os servos alheios, pois o julgamento é a aplicação da lei e ela leva a
destruição.55 Os julgamentos de servos do Senhor, ATUALMENTE,56 estão fora da área
de atuação do homem. Somos servos de Deus e não juízes uns dos outros.57

54

GÁLATAS 5:19-21 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, 20

Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 21 Invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não
herdarão o reino de Deus.

55

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

fé.
56

DIZERMOS ATUALMENTE POR QUE A PALAVRA FALA QUE NO FUTURO A IGREJA IRÁ JULGAR...

57

A ABSOLVIÇÃO E A CONDENAÇÃO PERTENCEM A DEUS.


JOÃO 8:36 Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.



TIAGO4:12 Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem?
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REFERÊNCIAS sobre não emitirmos juízos e fazermos julgamentos de ninguém:
 ROMANOS 14:4 Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está
em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar.
 I PEDRO 2:23 O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia não ameaçava,
mas entregava-se àquele que julga justamente;
 MATEUS 7:1 Não julgueis, para que não sejais julgados.
 LUCAS 6:37 Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis
condenados; soltai, e soltar-vos-ão.
 TIAGO 4:11 Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, e
julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei; e, se tu julgas a lei, já não és observador da
lei, mas juiz. 12 Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és,
que julgas a outrem?
 TIAGO 3:10 De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos não
convêm que isto se faça assim.
 PROVÉRBIOS 20:3 Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é
intrometido.

Por ser uma ação do adversário, a fofoca, o disse-e-me-disse, é um ato
abominável aos olhos de Deus.
Deus busca perdoar, esconder, a falha do homem,58
 PROVÉRBIOS 25:2 A glória de Deus está nas coisas encobertas; mas a honra dos reis,
está em descobri-las.
 NEEMIAS 9:17 E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhes
fizeste, e endureceram a sua cerviz e, na sua rebelião, levantaram um capitão, a fim de voltarem
para a sua servidão; porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em
irar-te, e grande em beneficência, tu não os desamparaste.
 ROMANOS 8:33 Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem
os justifica.

58

DEUS QUER PERDOAR.
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A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
 JOÃO 5:45 Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai...


NÚMEROS 23:8 Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei,
quando o SENHOR não denuncia?

O adversário, ao contrário de Deus, tudo faz para DENUNCIAR os pecados e
com isso confirmar a condenação e a morte eterna do homem.
Referências sobre a ação do acusador, do maldizente, do arquifofoqueiro – o inimigo de
Deus e dos homens:
 APOCALIPSE 12:10 E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força,
e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é
derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite.

 Zacarias 3:1 E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do

SENHOR, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor.

 I TIMÓTEO 5:14 Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e
não dêem ocasião ao adversário de maldizer.
Poucos têm destemor a ponto de: MATAR, ou roubar, o seu próximo. Entretanto,
algumas ações SÃO PECADOS IGUAIS a matar, 59 a roubar, etc. Mesmo assim, POUCOS
TÊM TEMOR DE FAZÉ-LAS, ao contrário acham justificativas para sair falando mal da vida
alheia.
UM EXEMPLO DE ATO PIOR
FOFOCA/MEXERICO/MURMURAÇÃO.

QUE

MATAR

E

ROUBAR

É

A

O disse-e-me-disse é ato considerado, pela palavra, UMA ABOMINAÇÃO. Portanto,
uma ação pior do que MATAR – derramar sangue, pior que a soberba, pior que a mentira, pior
que maquinar e fazer o mal.
Referência sobre a malignidade da fofoca, murmuração, o semear informações contra os
irmãos:

59

Aborrecer e odiar o próximo são iguais a homicídio. Muitos aborrecem e odeiam gratuitamente sem
perceber que estão MATANDO irmãos e a si próprios. (suicidando).


I JOÃO 3:15 Qualquer que odeia
eterna permanecendo nele.

a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida
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A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
 PROVÉRBIOS 6:14-19 Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal; anda
semeando contendas. 15 Por isso a sua destruição virá repentinamente; subitamente será
quebrantado, sem que haja cura. 16 Estas seis coisas o SENHOR odeia, e a sétima a sua

alma abomina: 17 Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, 18
O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, 19 A
testemunha falsa que profere mentiras, e

o que semeia contendas entre

irmãos.
A sétima coisa ABOMINÁVEL PARA DEUS, segundo a passagem acima, é: “o semear
contendas entre os irmãos”. O espalhar contendas é o ato de: Fofocar, mexericar,
murmurar, dar informações que denigrem os outros.
Deus classificou poucos pecados como ABOMINAÇÃO e entre eles está à feitiçaria, a
rebelião, a idolatria, e também, a FOFOCA...60
Os que tais coisas cometem estão debaixo de juízo DE MORTE ETERNA. 61
Assim, alguém que não MATA, NÃO ROUBA, NÃO MENTE, NÃO ADULTERA, MAS
vive falando mal, VIVE FOFOCANDO, de quem tais, ou outros, pecados cometem está
praticando um PECADO IGUAL, OU PIOR, do que os fornicadores, os homicidas... Pois, o
mexerico é uma ABOMINAÇÃO.
O FOFOQUEIRO, O MALDIZENTE, o MURMURANTE, o blasfemador, acaba por
participar do pecado alheio cometendo um pecado pior do que aquele que ele está denunciando
de outrem. Mesmo que seja com boas intenções, falar mal é também fazer o mal, é fazer um
ato abominável diante de Deus.
Outro problema a agravar a situação do fofoqueiro, mexeriqueiro, é quando a fofoca
tem como fundamento a intriga, a mentira, a calúnia, ou o falso testemunho...

60

ABOMINAÇÃO É A CLASSIFICAÇÃO DADA POR DEUS A PECADOS ESTREMAMENTE GRAVES PARA ELE.


I SAMUEL 15:23 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 seja rei.



I REIS 11:5 Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas.
DEUTERONÔMIO 7:26 Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela;
de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. (SOMOS CASAS ESPIRITUAIS E NÃO CONVEM
TERMOS O PECADO DA FOFOCA EM NOSSO CORAÇÃO POR SER ABOMINÁVEL A DEUS)



61

APOCALIPSE 21:8 Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis,61 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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A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
Referências NEGATIVAS SOBRE o DISSE-E-ME-DISSE...
 TIAGO 4:12 Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a
outrem?


EZEQUIEL 22:9 Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem sangue;
e em ti sobre os montes comeram; perversidade cometeram no meio de ti.

 II TIMÓTEO 3:1-3 Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos
trabalhosos. 2 Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos,
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos 3 Sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons.
 TIAGO 1:26 Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua,
antes engana o seu coração, a religião desse é vã.
 PROVÉRBIOS 18:8 As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados; elas
descem ao íntimo do ventre.
 PROVÉRBIOS 26:20,21,22 Sem lenha, o fogo se apagará; e não havendo intrigante,
cessará a contenda. 21 Como o carvão para as brasas, e a lenha para o fogo, assim é o
homem contencioso para acender rixas.
 SALMO 140:11 Não terá firmeza na terra o homem de má língua; o mal perseguirá
o homem violento até que seja desterrado.
 PROVÉRBIOS 16:28 O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa
os maiores amigos.
 I CORÍNTIOS 5:11 Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que,
dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador;
com

o tal nem ainda comais.

 JEREMIAS 9:4 Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis;
porque todo o irmão não faz mais do que enganar, e todo o próximo anda caluniando.
 I PEDRO 4:15 Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou
como o que se entremete em negócios alheios.
 PROVÉRBIOS 11:13 O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o
mantém em oculto. VOCÊ SE ACHA FIEL? ENTÃO PARE DE FOFOCAR!
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A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
 LEVÍTICO 19:16 Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo; não te porás
contra o sangue do teu próximo. Eu sou o SENHOR.
 PROVÉRBIOS 15:4 A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela
deprime o espírito.
 SALMO 140:3 Aguçaram as línguas como a serpente; o veneno das víboras está
debaixo dos seus lábios.
 TIAGO 3:6 A língua também é um fogo; como mundo de iniqüidade, a língua está
posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e
é inflamada pelo inferno.
 SALMOS 64:1-6 Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração; guarda a minha vida do
temor do inimigo. 2 Esconde-me do secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que
praticam a iniquidade. 3 Que afiaram as suas línguas como espadas; e armaram por
suas flechas palavras amargas, 4 A fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro; disparam sobre ele
repentinamente, e não temem. 5 Firmam-se em mau intento; falam de armar laços secretamente, e dizem:
Quem os verá?

6 Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir; e

ambos, o íntimo pensamento de cada um deles, e o coração, são profundos.
Uma ação típica do maldizente é o ato de ser um grande
investigador/inquiridor da vida alheia. Quando não inventa calunias
e mentiras, ele busca conhecer a vida dos outros para PODER TER O
QUE acusar.
 SALMOS 34:12-13 Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver
o bem? 13 Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano.
 PROVÉRBIOS 17:4 O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os
ouvidos à língua maligna.
 PROVÉRBIOS 18:21 A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a
ama comerá do seu fruto.
 TIAGO 3:5 Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes
coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia.
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A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
 JEREMIAS 9:8 Uma flecha mortífera é a língua deles; fala engano; com a sua boca fala
cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas.
 SALMOS 57:4 A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados,
filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada.
 I PEDRO 3:10 Porque Quem quer amar a vida, E ver os dias bons, Refreie a sua língua
do mal, E os seus lábios não falem engano.
 I TIMÓTEO 3:2,8 Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma
mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar; 8 Da mesma sorte os
diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos
de torpe ganância.
 PROVÉRBIOS 10:19 Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera
os seus lábios é sábio.
 PROVÉRBIOS 11:12 O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o
homem entendido se mantém calado.
 MATEUS 1:19 Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou
deixá-la secretamente.

 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.
 SALMO 101:5 Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei;
aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei.

 SALMOS 15:2,3 SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo
monte? 2 Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. 3
Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum
opróbrio contra o seu próximo.
 ISAÍAS 29:24 E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores

aprenderão doutrina.
 JEREMIAS 6:28 Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando; são duros como
bronze e ferro; todos eles são corruptores.
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 APOCALIPSE 21:8 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. (Entre os abomináveis está o
mexeriqueiro, o fofoqueiro conforme Provérbios 6:14-19 acima).
 PROVÉRBIOS 12:13 No pecado dos lábios há uma cilada funesta...62

OUTRO PROBLEMA SOBRE FALAR MAL É QUE DEUS PODE TOMAR PARA
SI ESSA AFRONTA. DEUS PODE VER nesse falatório da vida alheia UMA AFRONTA
direta, UMA PERSEGUIÇÃO, ao Todo-poderoso, E NÃO A PESSOAS. Nesse caso o
acusador, o murmurante, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, estará se fazendo inimigo de Deus.
Desta forma o maldizente estará lutando contra Deus, ou estará lutando contra a obra de Deus.
O resultado óbvio disso: O mexeriqueiro, o murmurador estará buscando JUIZO de
condenação para sua vida.
VEJAMOS REFERÊNCIAS SOBRE se levantar contra Deus ao falar de homens:
 TIAGO 3:9 Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens,
feitos à semelhança de Deus.
 ATOS 9:1- 5 E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do
Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 2 E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim
de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a
Jerusalém. 3 E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou
um resplendor de luz do céu. 4 E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo,
por que me persegues? 5 E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou
Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.

 MATEUS 10:40 Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem me recebe a mim, recebe
aquele que me enviou.


GÊNESIS 5:1 Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à

semelhança de Deus o fez.
 Atos 17:17-23 Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade. 18 Assim como tu me
enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 19 E por eles me santifico a mim mesmo, para
que também eles sejam santificados na verdade. 20 E não rogo somente por estes, mas também por
aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim; 21 Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és
em mim, e eu em ti; que também eles sejam um em nós,... 22 E eu dei-lhes a glória que a mim
me deste, para que sejam um, como nós somos um. 23 Eu neles, e tu em mim, para
que eles sejam perfeitos em unidade, ...

62

Funesto é aquilo que anuncia, precede ou traz consigo a morte.
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 ÊXODO 16:2...12E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra
Arão no deserto.3 E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do
SENHOR na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando
comíamos pão até fartar! Porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda
esta multidão. ...7 E amanhã vereis a glória do SENHOR, porquanto ouviu as vossas

murmurações contra o SENHOR. E quem somos nós, para que murmureis contra
nós? 8 ... Porquanto o SENHOR ouviu as vossas murmurações, com que murmurais
contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim
contra o SENHOR. 9 Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel:
Chegai-vos à presença do SENHOR, porque ouviu as vossas murmurações.12 Tenho ouvido as
murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e
pela manhã vos fartareis de pão; e sabereis que eu sou o SENHOR vosso Deus.

 NÚMEROS 14:2..36 E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão;
e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito! Ou, mesmo neste
deserto! 27 Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim?
Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. 29 Neste
deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda
a vossa conta, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. 36 E os

homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar
toda a congregação contra ele, infamando a terra.
 MATEUS 20:11 E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família...
 ROMANOS 1:30 Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus,
injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães.

 TIAGO 5:9 Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais
condenados. Eis que o juiz está à porta.
 I CORÍNTIOS 10:10 E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e
pereceram pelo destruidor.

 NÚMEROS 11:1 E aconteceu que, queixou-se o povo falando o que era mal aos

ouvidos do SENHOR; e ouvindo o SENHOR a sua ira se acendeu; e o fogo do
SENHOR ardeu entre eles ...
A conclusão óbvia de todos esses versículos sobre falar da vida alheia é que isso é MAL, é um ato
ABOMINÁVEL aos olhos de Deus.
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Andar falando demais é andar no caminho do adversário.63 O adversário é o maldizente, o acusador
dos homens, diante de Deus. Esse é o principal motivo pelo qual Deus não gosta de maldizente: É UM
ATO FAVORITO DO ADVERSÁRIO E de seus anjos caídos.

Se tivermos algo contra alguém devemos falar diretamente com essa pessoa, para
reconciliação e perdão, e nunca a terceiros, SEJAM quem forem os terceiros.
Referências sobre perdoar quem nos ofendeu e reconciliar:
 PROVÉRBIOS 25:9 Pleiteia a tua causa com o teu próximo, e não reveles o
problema a outrem.
 MATEUS 18:15 Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só;
se te ouvir, ganhaste a teu irmão;

 MATEUS 5:25 Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no
caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te
entregue ao oficial, e te encerrem na prisão.
 MATEUS 5:23,24 Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de

que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24 Deixa ali diante do altar a tua
oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e, depois, vem e apresenta a
tua oferta.
 COLOSSENSES 3:13 Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se

alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei
vós também.

 MATEUS 6:15 Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também

vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.

63

Andar no caminho de Jesus é fazer o que Jesus fez e faz. O que Jesus faz gera
vida, graça, edificação, comunhão, alegria, saúde, unidade,...
Andar no caminho do adversário é fazer o que o adversário fez e faz. Aquilo que
o inimigo faz gera morte, roubo, destruição, inimizades, fofocas, perseguições,
mentiras, calunias, difamações, partidarismos, separação,...
51
TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO. Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:20:27.
Pagina : WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR email:revelacaodabiblia@gmail.com

A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
 MATEUS 18:34 E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo
o que devia. Assim vos fará, também, meu Pai celestial, se do coração não perdoardes, cada
um a seu irmão, as suas ofensas.

 MARCOS 11:25 E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra
alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas.

 MARCOS 11:26 Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos
não perdoará as vossas ofensas.

 GÁLATAS 6:1 Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma ofensa, vós,
que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão; olhando por ti mesmo,
para que não sejas também tentado.

Bom mesmo é não falar nem bem nem mal de ninguém. Bom é ficar calado. Caso
tenhamos “algo” para elogiar, falemos com Deus, glorifiquemos a Deus que concedeu
este “algo” a tal pessoa. O elogio pode trazer a ruina minha e de meu próximo.
Referências sobre a malignidade do falar demais:
 PROVÉRBIOS 11:12 O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o
homem entendido se mantém calado.
 PROVÉRBIOS 11:9 O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos
se libertam pelo conhecimento.
 PROVÉRBIOS 21:23 O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das
angústias.



GÁLATAS 5:14 Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: Amarás ao teu
próximo como a ti mesmo.

 MIQUEIAS 7:5 Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia; daquela que repousa no teu
seio, guarda as portas da tua boca.
 SALMOS 141:3 Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca; guarda a porta dos meus
lábios.
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 SALMO 39:1 Eu disse: Guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha
língua; guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim.
 PROVÉRBIOS 8:13 O temor do SENHOR é odiar ... e a boca perversa...
 PROVÉRBIOS 13:3 O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre
muito os seus lábios se destrói.
 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.

7.8 UM POUCO MAIS SOBRE MURMURAÇÃO...

AFINAL o que é a murmuração? A murmuração pode ser falar bem, (o elogio),
ou falar coisas ruins, (o mexerico), de algo, ou de alguém.
Referência:
 JOÃO 7:12 E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns:
Ele é bom. E outros diziam: Não, antes engana o povo.
Precisamos fazer algo? Que seja sem murmurações. Nada justifica a fofoca, o
disse-e-me-disse. A obra não pode ser feita ou fundada em lisonjas ou
mexericos.

Referências sobre fazer a obra sem o disse-e-me-disse:
 FILIPENSES 2:14 Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas.
 I PEDRO 2:1 Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas
as murmurações. (“Todas as murmurações” significa TODO TIPO DE FOFOCA,
sobre algo ou alguém, seja ela boa ou ruim).
 I PEDRO 4:9 Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações

Precisamos de informações sobre algo, ou alguém? Preciso de conselho para
levantar ou rebaixar alguém? Tomemos conselho com o ESPÍRITO DO SENHOR, tal
qual fizeram os apóstolos quando foram levantar um substituto de Judas, no grupo de
dos apóstolos.
Referência:
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 ATOS 1:21-26 É necessário, pois, que, dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o
Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, 22 Começando desde o batismo de João até ao dia em que de
entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. 23 E
apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. 24 E,

orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes
dois tens escolhido, 25 Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou,
para ir para o seu próprio lugar. 26 E, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por
voto comum foi contado com os onze apóstolos.

Agindo sem murmuração não induziremos a outrem ao pecado, da “fofoca”,
pedindo-lhe informações, nem pecaremos fornecendo informações arrazoadas no
conhecimento humano.
A sabedoria humana, o saber humano, é diabólica.64 Como tal, só serve para o
mal, e não para o bem. Ainda que a informação recebida/fornecida seja verdadeira,
aos olhos humano, é uma forma de infamar, ou lisonjear, e esses atos são pecados.
Não nos convêm iniciar, ou encerrar, qualquer coisa fundamentada em atos
pecaminosos, do tipo disse-e-me-disse, ou lisonjas. Cremos num Deus vivo que fala,
dirige, orienta aconselha. Temos algo a fazer? VAMOS BUSCAR O CONSELHO DO
SENHOR, assim não erraremos nem pecaremos nem levaremos os outros à morte.
UM EXEMPLO bíblico PARA NÓS não difamarmos...
Durante a caminhada do Egito para a Canaã, os príncipes foram espiar a terra
prometida e voltaram falando o que não devia. Pela razão estavam certos. Entretanto,
estavam pecando e fazendo o povo errar. Trouxeram com isso a condenação e
reprovação de Deus.
Como nós não temos como saber se o “INFORMATE” está junto com a maioria,
porém, contra o SENHOR, ou se está junto com a minoria, mas A FAVOR DO
SENHOR, como fez Josué e Calebe, ao espiar a terra. Isso nos leva a ver a inutilidade
da informação fundada na razão humana.

64

TIAGO 3:14,15 Mas, se tendes ... e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais
contra a verdade. 15 Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.

54
TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO. Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:20:27.
Pagina : WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR email:revelacaodabiblia@gmail.com

A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
Devemos confiar no Senhor. Se o Senhor falar, está falado. Se o Senhor não falou
então não nos deixemos levar por conselhos humanos. Conselhos de quem só pode ver
aquilo que é exterior.65
Lembremos, ainda, que todos têm pecados, necessidades... Uns falham nisso,
outros em outras coisas.66 Assim, todos estão em pé de igualdade, para que a gloria
seja de DEUS, e não de homens.
Referências sobre o risco de tomarmos conselhos que não venha do Senhor:

 ISAÍAS 30:1 Ai dos filhos rebeldes, diz o SENHOR, que tomam conselho,
mas não de mim; e que se cobrem, com uma cobertura, mas não do meu
espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado.
8) QUANTO AOS ELOGIOS, O QUE É ELOGIAR?
RESPOSTA: Elogiar é falar bem de algo, ou de alguém.
Por que não devemos ELOGIAR coisas e pessoas?
RESPOSTA: Por que Elogiar é um tipo de adoração Se o elogio foi feito a Deus é uma
adoração. Caso o elogio não foi a Deus esse ato é uma IDOLATRIA. Dai a proibição de elogiar
pessoas e coisas por ser um ato de idolatria. Pois, toda adoração deve ser feita a Deus..
Elogiar é tão danoso quanto falar mal.67 O dano é para o elogiado, e, também, para quem
elogiou. Por isso a palavra adverte para NÃO falarmos NEM BEM NEM MAL de ninguém.

65

I SAMUEL 16:7 Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque

o tenho rejeitado; porque o SENHOR não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém

o SENHOR olha para o coração.
66

I JOÃO 1:10 Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós.

PROVÉRBIOS 14:21 O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado.
I JOÃO 2:1 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos um Advogado para com o
Pai, Jesus Cristo, o justo.

67

OS SERVOS DEVEM SE AFASTAR DA FOFOCA E DA LISONJA. NÃO DEVEMOS FALAR NEM BEM NEM
MAL DE NINGUEM. ESSES ATOS TRAZEM A MORTE E NÃO A VIDA.
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Isso, por causa dos prejuízos espirituais que esses atos trazem para o que foi elogiado e para o
que foi maldizente. Resumindo: Elogiar, ou falar mal, é ruim, e mortal, para todos os envolvidos.
Referências sobre os perigos de ruinas e morte promovidos pelos atos de elogios,
lisonjas, para todos os envolvidos nisso:
 PROVÉRBIOS 20:19 O que anda tagarelando revela o segredo; não te intrometas com o
que lisonjeia com os seus lábios.
 PROVÉRBIOS 26:28 A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a
ruína.
 PROVÉRBIOS 28:23 O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que
aquele que lisonjeia com a língua.
 PROVÉRBIOS 29:5 O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus
passos.
 SALMO 5:9 Porque não há retidão na boca deles; as suas entranhas são verdadeiras
maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam com a sua língua.
 SALMO 12:2,3 Cada um fala com falsidade ao seu próximo; falam com lábios
lisonjeiros e coração dobrado. 3 O SENHOR cortará todos os lábios lisonjeiros e a
língua que fala soberbamente.
 SALMOS 36:2 Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se
descubra ser detestável.
Autoelogio é EGOLATRIA.
Autoelogio é gaba de se mesmo, é ato do vaidoso. O ídolo aqui é o próprio
cometedor de tal vã gloria.

 PROVÉRBIOS 27:2 Que um outro te louve, e não a tua própria boca; o estranho, e
não os teus lábios.
 JÓ 32:21 Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem!
 EZEQUIEL 12:24 Porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação
lisonjeira, no meio da casa de Israel.
 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.
 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.
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 I TESSALONICENSES 2:5 Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras
lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza; Deus é testemunha.
 PROVÉRBIOS 12:13 O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, ....
O ímpio se prende, se acorrenta pelo falar, mexericar, murmurar, lissonjear...

Reforçando: O ELOGIO, A LISONJA, deve ser evitado. Isso, primeiro, por que toda
gloria / louvor

68

deve ser dado a Deus, e nunca a homens, por melhores que sejam.

Segundo, por que “neófito,69 ou não”, há grande risco do elogiado se envaidecer, e cair
no pecado do adversário que é: aceitar ou querer adoração, louvor, crédito,
reconhecimento...70 Por sua vez Deus se levantará contra o elogiador.
Por tudo isso, devemos nos manter calados não só pelo risco de achar que estamos falando
uma verdade e estarmos transmitindo uma mentira, mas, também, por que há juízos e riscos de
matar e morrer ao falar mal ou lisonjear, elogiar alguém.
A fofoca, a murmuração, o mexerico tem fundamento tipológico NEGATIVO. Esses atos
espelham o proceder, à semelhança do agir do inimigo. Disso, também, resulta na condenação
por Deus de tais ATOS. Eles são atos vinculados ao arqui-inimigo. São atos típicos do
anticristo.
Quanto à lisonja, ela é um ato de adoração, de exaltação. Como sabemos todo louvor e
reconhecimento de méritos devem ser dados a Deus.71 Ao se elogiar algo, ou alguém, que não
seja o Todo-poderoso redunda em idolatria. A idolatria é um ato de furto da gloria devida
somente a Deus, e também um ato de desobediência. Tanto a desobediência, o furto e a idolatria
68
69

Um sinônimo para lisonja, elogio é “louvor”.
O PERIGO DA IMATURIDADE ESPIRITUAL é se ENSOBERBECER QUERENDO GLORIA HONRA E LOUVOR...
 I TIMÓTEO 3:6 Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo.
 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.

70

O ELOGIO PODE LEVAR UMA PESSOA A SE ENSOBERBECER/ENVAIDECER E CAIR EM DESGRAÇAS...


EZEQUIEL 28:17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do
teu resplendor; por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.

71

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. Referências:




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.
57
TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO. Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:20:27.
Pagina : WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR email:revelacaodabiblia@gmail.com

A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
são atos típicos do inimigo, eis mais motivos da condenação para os atos de elogios e lisonjas
FEITAS às pessoas ou coisas.

9) AÇÃO DO ADVERSÁRIO: O MENTIROSO...
Porque mentir é pecado? Qual o reflexo espiritual da mentira? Onde espelha a mentira
para desagradar a Deus e ser pecado?
RESPOSTA:
A mentira é o inverso da verdade. A verdade é Jesus. A mentira é o adversário. Mentir
é gerar filhos para o adversário. É andar no caminho da morte. Mentir é fazer o que o
adversário faz. A mentira está fundada no “modus operandi”, na forma de proceder, do
inimigo. Por ser um ato típico do adversário e que faz da mentira um ato mal, um ato
pecaminoso, diante de Deus.

10) AÇÃO DO ADVERSÁRIO:
AGOUREIRO...

O

IDÓLATRA,

o

FEITICEIRO,

O

Porque a adoração a Deus é permitida e a adoração ao que não é Deus
é um ato maligno, é idolatria?
RESPOSTA:
Por que toda adoração é devida somente a Deus vivo. A idolatria é uma adoração
àquilo que não é Deus, portanto é uma adoração a algo morto, que não tem vida em si
mesmo. Quem tem vida ou quem é a vida é Deus/Jesus. Quem não tem a vida tem a
morte e que é a morte e o adversário. Adorar a Deus é adorar a vida.
Adorar o que não tem vida é adora o adversário a morte. Adorar o que não tem
vida é cometer idolatria. Idolatria é servir o que não tem vida, é cultuar o morto, é um
ato de prestar culto ao adversário e seus anjos mortos.
Todo poder realizador da vida tem como fonte o Senhor Jesus. Por tudo que Deus
fez e faz é digno de adoração. A ele pertence todo LOUVOR e ADORAÇÃO.
Quanto ao agouro e o feitiço...
Todo o futuro está nas mãos de Deus. Deus é onisciente, onipotente e onipresente.
Quando Deus fala do futuro Ele está apresentando uma profecia que irá se cumprir,
pois saiu da fonte única de poder – o todo poderoso Deus que vê tudo.
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O feiticeiro e o agoureiro falam e age da parte do adversário, o pai da mentira.
Aquele que nada pode se Deus não permitir. O inimigo apresenta previsões imitando
a Deus, mas o adversário não tem como saber nem como cumprir um prognóstico dado,
pois o futuro está nas mãos de Deus.
O adversário faz agouros sobre o futuro querendo demonstrar poder, querendo
ser deus. Entretanto, o inimigo não tem poder, nem compromisso, para cumprir o que
diz.

Deus quando diz algo ele vela para cumprir. Ele tem poder e controle total do
futuro. Portanto, pode falar do futuro profeticamente, não só por que vê o futuro, mas
por que tem poder para realiza-lo como foi dito.
O adversário, ao contrário, quando faz previsões futuristas está mentindo. Por
causa desta afiliação como o adversário é que o agouro e a feitiçaria são malignos.
Por que tem como pai o adversário.
Referências condenando à feitiçaria, a idolatria, a adivinhação, o agouro:
 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.
 I SAMUEL 15:23 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.
 DEUTERONÔMIO 18:10 Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho
ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro;
 II REIS 17:17 Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a
adivinhações, e criam em agouros; e venderam-se para fazer o que era mau aos olhos do
SENHOR, para o provocarem à ira.

11) AÇÃO DO ADVERSÁRIO: O HOMICÍDA, O ASSASSINO, O SUICIDA...
Por que matar uma pessoa é pecado? Onde está a igualdade entre
matar um animal e matar um humano?
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RESPOSTA: RESPOSTA: Deus não proibiu matar animais. Entretanto disse que
derramar sangue de animais é assemelhado ao derramar do sangue humano. Pois, é:
Matar é pecado por que matar é uma ação típica do inimigo. Ele é o homicida desde o
princípio. Aquele que busca matar as pessoas. O arqui-inimigo busca matar o homem,
enquanto, Jesus busca dar vida a humanidade.
QUANTO AO derramar SANGUE de animais...
Toda vida está no sangue. Derramar sangue é extinguir vida. Nisso, o sangue de
animais é assemelhado ao sangue humano. Por ser um ato de eliminação de vida. 72 A
vida, o sangue biológico, é tipo do Espírito Santo. Nisso qualquer sangue é semelhante,
são tipos da vida eterna, são tipos do Espírito Santo de Jesus.73

Referência sobre não matar:
 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.
 JOÃO 10:10 O ladrão não vem senão ..., a matar, ... E a destruir; eu vim para que tenham
vida, e a tenham com abundância.
 MATEUS 5:21 Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; mas qualquer que
matar será réu de juízo.
 JOÃO 18:31 Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós, e julgai-o segundo a vossa lei. Disseramlhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma.
 I CORÍNTIOS 3:17 Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o

templo de Deus, que sois vós, é santo.
72

LEVÍTICOS 17 11-14 Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação
pelas vossas almas; porquanto é o sangue que fará expiação pela alma...
73

HEBREUS 9:26... E sem derramamento de sangue não há remissão. (Jesus antes de morrer disse: PAI EM TUAS MÃOS ENTREGO O
“MEU ESPÍRITO”.).
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.

HEBREUS 10:29 De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver
por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça?
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.14 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?
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Aqui entra todo tipo de eliminação de vida humana. Por exemplo: o homicídio, o
aborto, o latrocínio,... E também o suicídio... Igualmente os morticínios
espirituais, os quais põem fim aos templos espirituais. Por EXEMPLO: O Aborrecer
a um irmão é chamado na bíblia de homicídio...

12) AÇÃO DO ADVERSÁRIO: O LADRÃO...

Porque roubar/ furtar é pecado? Como esses atos tocam no reino eterno a ponto de
desagradar a Deus?
RESPOSTA:
Jesus é o criador e o dono de todas as coisas. Os humanos são mordomos. Aqueles que devem
cuidar dos bens de seu Senhor. O adversário nada criou, comprou, ou produziu, portanto, não tem
nada. 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. O “malvado” é aquele que usurpa os bens de Jesus, inclusive a adoração.
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.

13) DO PRINCÍPIO – não DEIXE DE PRODUZIR PARA MEU FILHO.
O mesmo PRINCÍPIO que:
o DEIXAR DE TRABALHAR PARA JESUS;
o DEIXAR DE gerar filhos com a viúva;
o DEIXAR o serviço da igreja;
o DEIXAR DE MULTIPLICAR O TALENTO RECEBIDO.
Não trabalhar para Jesus é uma ação típica do adversário. O inimigo além
de não trabalha para o Senhor da vida ele se opõe à obra que Jesus faz para
adoração a Deus. Por isso este ato é mal, é pecado, aos olhos de Deus.

Exemplo típico deste princípio na vida de um homem chamado Onã...
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Deus matou Onã por fazer algo que a lei não tipificava como pecado. Entretanto,
para o Senhor o que aquele homem fez era algo antiprofético e, portanto, maligno. Onã
estava enterrando o “talento” que recebera sem merecer.
Ele não queria gerar filhos com a viúva de seu irmão. A viúva é um tipo da igreja.
Aquela que o marido morreu sem ainda ter filhos. O homem se torna irmão de Jesus,
e filho de Deus, quando aceita a Jesus como seu salvador.74 Passamos a ter a
obrigação de gerar para Jesus. Temos obrigação de multiplicar o talento recebido
pela graça do Senhor.
Os filhos que “geramos” com a igreja são filhos que contam para a descendência
de Jesus. Quem procede sem “trabalhar” com a igreja está cometendo algo “MAL”
aos olhos do Senhor.
Referências sobre NÃO trabalhar para a “viúva”, não trabalhar para o povo de
Deus, não trabalhar para a igreja corpo de Cristo:

 GÊNESIS 38:9,10 Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele; e
aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra,
para não dar descendência a seu irmão. 10 E o que fazia era mau aos olhos do
SENHOR, pelo que também o matou
 NEEMIAS 3:3-5 E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassenaá; a qual
emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. 4 E
ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Coz; e ao seu lado reparou Mesulão,
filho de Berequias, o filho de Mesezabeel; e ao seu lado reparou Zadoque, filho de Baana. 5
E ao seu lado repararam os tecoítas; porém os seus nobres não submeteram a cerviz
ao serviço de seu senhor.


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 Tirai-lhe 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.

74

JOÃO 1:12,13 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome;13 Os
quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
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14) TENTANDO CONCLUIR...

Há somente dois reinos espirituais. Eles são completamente separados e
antagônicos.
A saber :


O reino da vida, da luz. O reino de Jesus – o reino do bem. Reino de louvor e
adoração à vida. Reino de/da verdade.
(E )



O reino da morte, das trevas. O reino do adversário – o reino do mal. O reino
da idolatria, da adoração a coisas mortas. Reino de/da mentira.

Estar em contato, em comunicação, com o reino da morte, ainda que de forma figurada, é
o mal diante de Deus.
O PECADO, ou mal, É O CONTATO, A COMUNHÃO, A COMUNICAÇÃO DO
HOMEM COM AS OBRAS INFRUTUOSAS DO ADVERSÁRIO, e seu reino de trevas. 75
Fez algo que traz em memória o cordeiro de Deus, ou seu reinado da verdade e
vida, isso é o BEM. Apontou para JESUS, por isso, tem aceitação de Deus e vida.
Recebe o que lhe pertence por justiça. O que é próprio do reino de Jesus é a vida. Recebe
O SER um com JESUS o Senhor da vida. Recebe o ser um com a vida.
Fez algo que traz em memória o adversário ou seu reinado da morte, e mentira,
isso é o MAL. Apontou para a morte tem condenação da parte de Deus e
consequentemente recebe como salário a morte. Recebe aquilo que lhe é próprio. O que
é próprio do reino do adversário é a morte. Receber o que é justo estando do lado da

75




COMUNHÃO COM OS ATOS DO INIMIGO É O PECADO/MAL.
EFÉSIOS 5:11 E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as
.II CORÍNTIOS 6:14 Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade tem a justiça com a injustiça?
E que comunhão tem a luz com as trevas?

63
TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO. Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:20:27.
Pagina : WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR email:revelacaodabiblia@gmail.com

A AÇÃO DO ADVERSÁRIO E SEU REINO DAS TREVAS
morte é receber A MORTE. Recebe o ser um com a morte. Recebe o ser um com o senhor
da morte.

UM PEQUENO OSCULO SANTO DE DESPEDIDA: Toda gloria seja dada para
sempre a Jesus, o nosso BEM maior. Aquele que fala bem dos seus servos. Aquele que
tem santificado sua igreja, em todo o seu modo de ser e de agir. Aquele que diz para
nós: Vinde BEM-DITOS de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Amém.
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