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INTRODUÇÃO
                     

:: O MINISTÉRIO DA PALAVRA ::

Quando os evangelhos relatam o ministério de Jesus, ao se referirem a Palavra usam a forma 
explícita dos verbos: ENSINAR E PREGAR. Mat.4.23 e 9.35 dizem que Jesus, em todas as cidades 
e aldeias, ensinava e pregava.

O verbo ensinar no grego é didaskein e se repete em todo o N.T. 135 vezes. O verbo pregar é 
Kerissein e se repete 61 vezes. Equivale também ao verbo anunciar.

Do verbo didaskein provém o substantivo Didaké, (que aparece no N.T. 30 vezes, Mat.7.28/At. 
2.42); e também o seu sinônimo Didaskalía (21 vezes, Mc. 7.7 / Rom.12.7). Ambas as palavras - 
didaké e didaskalía – são traduzidas por “doutrina” ou “ensino”. Aquele que ensina é: didáskalos 
= mestre (59 vezes).

Do verbo kerissein (pregar) provém o substantivo Kerigma (8 vezes – Rom. 16.25 / 1 Co 1:21;2.4) 
que traduzido é: “pregação”. Em português “pregação” significa: ato de pregar, porém no grego 
Kerigma inclui o conteúdo da mensagem.

Ao que prega em grego diz-se: Kerus = pregador, arauto (3 vezes). O apóstolo Paulo refere-se 
a si como pregador (Kerus) e mestre (didáskalos):  1 Tim. 2.7 e 2 Tim. 1.11. Também define o 
ministério dos presbíteros como aqueles que se dedicam a ensinar e pregar. (1 Tim. 5:17).

Jesus em três anos e meio ministrou o programa de ensino (a didaké) aos seus discípulos (João 
17.4-8); e lhes antecipou que o Espírito Santo lhes revelaria mais sobre a Sua pessoa (Jesus) - O 
Kerigma (João 16.12-15).

Paulo em três anos de ministério esclareceu aos efésios que lhes havia transmitido “todo o 
conselho de Deus” (Atos 20.26-27).

A igreja é quem dá continuidade ao ministério de Cristo, ela é responsável em prosseguir 
pregando e ensinando tudo o que Cristo e os apóstolos deixaram como legado; Sem modificações, 
diminuições ou acréscimos.
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::SAGRADAS ESCRITURAS E PALAVRA DE DEUS::

Existe alguma diferença entre as Sagradas Escrituras e a Palavra de Deus?

Paulo declara em 2ª Timóteo 3:16-17 “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus 
seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.” (2 Timóteo 3:16.17 RA)

As Sagradas Escrituras são os registros fidedignos e divinamente inspirados da História da 
Salvação. Abrangem: a criação, as origens da humanidade, a história do povo de Israel, a vinda 
de Cristo e o surgimento da igreja. Seu valor transcendente é que em seus escritos narrativos, 
poéticos, proféticos, testemunhais e epistolares (por cartas), estão registradas as PALAVRAS DO 
SENHOR. A Palavra de Deus, por ser a expressão exata de Deus é absoluta e imutável. A Bíblia nos 
comunica de modo fiel e imutável a Palavra do mesmo Deus.

Nas Sagradas Escrituras encontramos dois tipos de Palavras de Deus:
1. Aquela falada a indivíduos ou povos em circunstâncias particulares; podemos chamá-la: 

PALAVRA CIRCUNSTANCIAL E PARTICULAR.
2. A outra é dirigida a todas as pessoas de todos os lugares em todos os tempos, podemos 

denominá-la: PALAVRA UNIVERSAL E ETERNA.

Esta Palavra UNIVERSAL E ETERNA, o LOGOS DE DEUS, é CRISTO. A Palavra Universal e Eterna é 
formada pelo KERIGMA e pela DIDAKÉ.

Gráfico:
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:: JESUS CRISTO E A PALAVRA DE DEUS ::

“... nestes últimos dias, nos falou pelo Filho” (Hebreus 1:2 RA)

O Filho de Deus é ao mesmo tempo o MENSAGEIRO e a MENSAGEM. Ele é a Palavra e ao mesmo 
tempo é quem dá a Palavra. É o LOGOS ETERNO e o PROFETA MÁXIMO por meio de quem Deus 
comunica a todos os homens de todos os tempos Sua PALAVRA UNIVERSAL E ETERNA.

“No princípio era o Verbo (Logos = Palavra), e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele 
estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada 
do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens.” (João 1:1-4 RA)

A Palavra não era unicamente uma expressão de Deus, a Palavra era Deus. A Palavra de Deus 
é muito mais que um som oco (vazio e sem substância). Ela tem o poder de realizar, de criar o 
que expressa, subsiste em si mesma. O Pai é Espírito, Sua Palavra também é Espírito. O Filho 
é a substância espiritual da Palavra que procede do Pai. Na plenitude da Palavra do Pai está a 
plenitude de Sua sabedoria e poder, está a plenitude do Seu Ser.

Quando alguém ouve a proclamação da Palavra de Deus, há uma realidade espiritual que se faz 
presente: CRISTO; e quando o que ouve recebe a Palavra com fé, na realidade recebe a Cristo e 
experimenta Sua graça e Seu poder enchendo e transformando sua vida.

Essa é a função do Kerigma Apostólico, que junto com a Didaké formam o Logos de Deus (A 
PALAVRA UNIVERSAL E ETERNA) para todas as gerações até o fim do mundo.
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O KERIGMA 
APOSTÓLICO

“Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de 
Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que, 
agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o 
mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações,” (Romanos 16:25. 
26 RA)

CONSIDERAÇÕES ACERCA DO KERIGMA SEGUNDO ESTE TEXTO:

1. O kerigma é equivalente ao EVANGELHO: São boas notícias!
2. Kerigma (segundo o dicionário de Português) é traduzido por pregação. Pregação é o ato 

de pregar (dicionário de Português), todavia o Kerigma é mais que isso. O conteúdo é que 
decide se é o Kerigma.

3. Seu tema é JESUS CRISTO. O Kerigma revela Cristo.
4. É a proclamação da REVELAÇÃO DO MISTÉRIO escondido pelos séculos dos séculos em 

Deus.
5. Corresponde as ESCRITURAS MESSIÂNICAS do Antigo Testamento (Exemplo: Salmo 2, 16, 

22, 24, 110 e outros / Isaías 53 e outros).
6. É ordenado por Deus que SEJA CONHECIDO a todas as nações.
7. O PROPÓSITO é que todas as nações obedeçam a fé.

:: CARACTERÍSTICAS DO KERIGMA ::

1. O Kerigma apostólico é a proclamação da verdade sobre o “Caso Cristo”. 
[“O evento Cristo”]

Esta expressão o “Caso Cristo” [“O evento Cristo”] é uma frase teológica, e se refere à 
totalidade do ACONTECIMENTO MAIS TRANSCENDENTE DE TODOS OS SÉCULOS PARA DEUS 
E PARA A HUMANIDADE.

O kerigma proclama a verdade sobre:

•	 A ENCARNAÇÃO DO FILHO DE DEUS
•	 A GRANDE OBRA DA REDENÇÃO
•	 A GLORIOSA EXALTAÇÃO DE JESUS CRISTO COMO SENHOR
•	 O DERRAMAMENTO DO ESPÍRITO SANTO E O SURGIMENTO DA IGREJA
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2. O Núcleo central do Kerigma é a proclamação do que sucedeu na morte e ressurreição de 
Cristo na dimensão espiritual.
“Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos 
salvos, poder (dynamis) de Deus.” (1 Coríntios 1:18 RA)

“Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, 
aprouve a Deus salvar os que crêem pela loucura da pregação (Kerigma). Porque tanto os 
judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria; mas nós pregamos a Cristo crucificado, 
escândalo para os judeus, loucura para os gentios; mas para os que foram chamados, tanto 
judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder (dynamis) de Deus e sabedoria de Deus.” (1 
Coríntios 1:21-24 RA)

“Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com 
ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus 
Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. 
A minha palavra e a minha pregação (Kerigma) não consistiram em linguagem persuasiva 
de sabedoria, mas em demonstração do Espírito (pneuma) e de poder (dynamis), para que 
a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder (dynamis) de Deus.” (1 
Coríntios 2:1-5 RA)

Neste acontecimento único da morte e ressurreição de Cristo ocorreram algumas coisas em 
duas dimensões: A primeira foi a dimensão física e visível e a segunda dimensão espiritual e 
invisível.

A obra física foi vista e relatada pelas testemunhas principais e registrada principalmente nos 
Evangelhos. As pessoas que presenciaram a crucificação de Cristo viram somente a dimensão 
física: a cruz, um homem crucificado, o sangue, a agonia...

Porém a obra espiritual foi presenciada por uma só Testemunha: Deus. O Pai, Única 
Testemunha do que realmente sucedeu na cruz em sua dimensão espiritual. A Ele se refere 
Paulo em 1 Cor 2:1, ao dizer “testemunho de Deus”.

“Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com 
ostentação de linguagem ou de sabedoria.” (1 Coríntios 2:1 RA)

O Kerigma é a proclamação com autoridade e unção deste testemunho de Deus que foi 
revelado aos apóstolos e profetas pelo Espírito.

3. No Kerigma há poder (dynamis). O Kerigma é o poder de Deus para a salvação e transformação 
dos que crêem.

O Kerigma é uma avalanche do Espírito, um fenômeno de operação sobrenatural. Nele há 
Espírito (pneuma) e poder (dynamis). O proclamador não deve ser um repetidor mecânico 
da mensagem, senão um homem que arde pelo Espírito e proclama a verdade de Deus pelo 
testemunho do Espírito em seu interior.
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4. O Kerigma apela para a fé, pois proclama a verdade.

Esta verdade não é um conceito. É uma pessoa. Esta Verdade é Cristo. Quando alguém ouve a 
verdade e crê, está recebendo a Verdade, está recebendo a Cristo por “ouvir com fé”. (Gálatas 
3:2-5). O kerigma provoca e infunde fé, vida, graça, poder. O que recebe o testemunho de 
Deus experimenta o poder de Deus. O kerigma proclama que tudo já foi feito pela morte e 
ressurreição de Jesus e o que ouve com fé, participa desta Obra e a recebe em sua própria 
vida. 

Esta é a dinâmica do kerigma. “... aprouve a Deus salvar os que crêem pela loucura da 
pregação (Kerigma).” (1 Coríntios 1:21b RA)

5. Tanto o kerigma como a didaké são Palavras de Deus, isto é, “Logos”.
Portanto seus conteúdos são absolutos e imutáveis. O kerigma tem a ver com verdade e a 
didaké com os mandamentos. O primeiro apela para a fé e o segundo para a obediência. 
Ambos necessitam se mover conjuntamente como uma locomotiva e seus vagões de trem. O 
poder está na locomotiva. Ela possibilita que os vagões sejam transportados. O kerigma é a 
locomotiva enquanto os vagões são a didaké.

:: CARACTERÍSTICAS DA DIDAKÉ ::

1. Consiste basicamente nos ensinos, instruções e mandamentos que revelam a vontade de 
Deus para todos os homens. Exemplos:
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” (Mateus 22:39 RA)
“Não julgueis, para que não sejais julgados.” (Mateus 7:1 RA)
“Se, porém, não perdoardes aos homens [as suas ofensas], tampouco vosso Pai vos perdoará 
as vossas ofensas.” (Mateus 6:15 RA)

2. É simples e clara:
“Filhos, em tudo obedecei a vossos pais; pois fazê-lo é grato diante do Senhor.” (Colossenses 
3:20 RA)
“Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam.” (Lucas 6:28 RA)
“Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério; e aquele que casa com a 
mulher repudiada pelo marido também comete adultério.” (Lucas 16:18 RA)

3. Ordena a relação profunda do homem com Deus, consigo mesmo e com seu próximo:
“Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 
entendimento e de toda a tua força.” (Marcos 12:30 RA)
“Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva.” 
(2 Coríntios 10:18 RA)
“Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem.” (1 Coríntios 10:24 RA)
“Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os 
outros superiores a si mesmo.” (Filipenses 2:3 RA)
“Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana.” (Gálatas 
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6:3 RA)
“Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal; pelo contrário, segui sempre o bem entre 
vós e para com todos.” (1 Ts 5:15 RA)
“Exortamo -vos, também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, 
ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos.” (1 Ts 5:14 RA)

4. Seu tom é geralmente imperativo, pois Cristo é nosso Mestre e Senhor. Seus ensinos não são 
sugestões ou conselhos, são ordens, mandamentos.

5. Exige obediência:

“Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem 
prudente que edificou a sua casa sobre a rocha;” (Mateus 7:24 RA)

6. Abrange todas as áreas da vida: Família, trabalho, sexo, dinheiro, adoração, serviço, relações 
humanas, etc.

7. É um corpo definido e completo de ensinos. Não é interminável.

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis 
que estou convosco todos os dias até a consumação do século.” (Mateus 28:19:20 RA)

“Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos; porque 
jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus.” (Atos 20:26.27 RA)

Podemos encontrar a didaké na maior parte em 10 (dez) capítulos do NT:
- Mateus 5, 6 e 7.
- Efésios 4, 5 e 6.
- Romanos 12, 13, 14 e 15.

8. É Cristocêntrica, pois Cristo é a fonte e exemplificação de toda a didaké.  Jesus foi a encarnação 
de todos os seus ensinos. Ele pode dizer: “Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, 
porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma.” (Mateus 
11:29 RA)

9. Seu conteúdo equivale a parte moral da Lei – (Ex: Os 10 mandamentos, o Lev. 19:13-18)

10. O objetivo da didaké é tornar-nos semelhantes a Jesus.  É freqüente a expressão “como 
Cristo”.

11. É Palavra de Deus, portanto é imutável.  Seu conteúdo não pode ser modificado, diminuído 
ou aumentado. “Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.” (Mateus 
24:35 RA)
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12. É universal.  Seus mandamentos revelam a vontade de Deus para todos os homens de todos 
os tempos. Mat. 28:19-20

13. Seu conteúdo não se impõe pela lógica senão pela autoridade de Jesus. Na aparente ilógica 
de seus mandamentos está escondida a sabedoria de Deus para sarar os males que adoece 
a sociedade. “Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-
lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.” (Romanos 
12:20 RA)

14. É necessário conhecê-la, vivê-la e propagá-la. É necessário recordá-la e ser renovado nela 
mediante a repetição. (2 Ped. 1:12-15).

15. Somente podemos obedecer a didaké pelo poder do Espírito Santo (Ezequiel 36:26-27).

:: A VISÃO DO APÓSTOLO PAULO SOBRE O KERIGMA ::

“Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós; e preencho (antanaplero = completo) o que 
resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja;” (Colossenses 
1:24 RA)

“da qual me tornei ministro (diakono = servidor) de acordo com a dispensação (oikonomían = 
economia, planificação) da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno 
cumprimento (plerosai = para anunciar  em sua totalidade) à palavra (logos) de Deus:” 
(Colossenses 1:25 RA)

“o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações; agora, todavia, se manifestou aos seus 
santos;” (Colossenses 1:26 RA)

“aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério (misterion = 
secreto) entre os gentios (ethnesin = as nações), isto é, Cristo em vós, a esperança da glória;” 
(Colossenses 1:27 RA)

“o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a 
sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo;” (Colossenses 1:28 RA)

(28) O QUAL
•	 Anunciamos (katangellomen, de anjo = notícias. É sinônimo de kerigma)
•	 Advertimos (nouthetountes / nous = mente + tithemi = pôr / pôr na mente)
•	 Ensinando (didaskontes, de didaké) a todo homem em toda a sabedoria.

“... a fim de que apresentemos todo homem perfeito (teleion = maduro, completo) em Cristo;” 
(OBJETIVO)

“para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível (afadigo, vem de agonia), 
segundo a sua eficácia (energeian = energia) que opera eficientemente (com dynamis) em mim.” 
(Colossenses 1:29 RA)
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“Gostaria, pois, que soubésseis quão grande luta (agona > agonia) venho mantendo (tenho) por 
vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face;” (Colossenses 2:1 RA)

“para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda 
a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de 
Deus, Cristo,” (Colossenses 2:2 RA)

(2) Para que o coração deles seja
•	 Confortado (paraklethosin de paracletos = fortalecidos, consolados) – 1 º Objetivo: 

fortaleza interior
•	 Vinculado (sunbibasthentes = coligados) em amor (ágape) – 2º Objetivo: Unidade da 

igreja.
•	 “... e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem 

plenamente (epignosis = conhecer plenamente) o mistério de Deus, Cristo”. (3º Objetivo: 
EXPERIMENTAR A TOTALIDADE DAS RIQUEZAS QUE POSSUÍMOS EM CRISTO). 2  “para 
que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade e enriquecidos 
da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus—Cristo, (RC) – “... 
e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus-
Cristo,” (DO)

•	 “em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos.” (Colossenses 
2:3 RA)

Segundo esta passagem, o que falta do sacrifício de Cristo pela igreja?

:: A COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO REVELADO ::
(COMUNICAR A TODOS A TOTALIDADE DO KERIGMA E DA DIDAKÉ)

Este era o ministério que Deus havia dado a Paulo e aos apóstolos, profetas, evangelistas e 
pastores mestres, e através deles a toda a igreja:

•	 Anunciar e ensinar a todos os santos a totalidade do kerigma e da didaké.
•	 Anunciar e ensinar a todas as nações este mistério revelado.
•	 Anunciar e ensinar a cada pessoa a totalidade do kerigma e da didaké a fim de 

apresentar perfeito em Cristo a todo homem.

Esta era a paixão de Paulo, sua luta, sua agonia (sofrimento interior), seu objetivo e a meta 
do seu ministério. Para ele todos necessitam conhecer plenamente a Cristo, pois nEle estão 
escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
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O OBJETIVO DESTE SEMINÁRIO
Que cada um de nós nos tornemos pregadores ungidos da totalidade do kerigma, que é a revelação 
completa do mistério de Cristo, de modo que estejamos capacitados a torná-Lo conhecido de 
cada discípulo, de toda a igreja e de todas as nações.

Desenvolveremos isso em CINCO PARTES principais:

1. A REVELAÇÃO DO MISTÉRIO DA PESSOA DE JESUS CRISTO
2. A REVELAÇÃO DO MISTÉRIO DE DEUS PAI EM JESUS CRISTO  
3. A REVELAÇÃO DO MISTÉRIO DA OBRA DA REDENÇÃO
4. A REVELAÇÃO DO MISTÉRIO DA NOSSA UNIÃO COM CRISTO
5. A REVELAÇÃO DO MISTÉRIO DO CORPO DE CRISTO, A IGREJA
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1. A REVELAÇÃO DO 
MISTÉRIO DA PESSOA 

DE JESUS CRISTO

:: QUEM É JESUS? ::

Faz uns dois mil anos quando veio ao mundo um homem singular e único. Seus pais, por uma 
revelação de Deus, o chamaram de Jesus. Sua mãe, Maria, o concebeu sendo ela ainda virgem, 
sem ter relações sexuais com nenhum varão. Seu pai legal foi José, desposado com Maria. Jesus 
nasceu em Belém, porém foi criado em um povoado pequeno ao norte de Israel chamado Nazaré. 
Seu pai era carpinteiro. Jesus aprendeu o ofício com seu pai e trabalhou como carpinteiro até os 
30 (trinta) anos de idade.

Aos 12 (doze) anos, Jesus foi com seus pais a Jerusalém, a uma festa da Páscoa. Terminadas 
as festividades religiosas, já de regresso, seus pais perceberam que o menino Jesus (hoje o 
chamaríamos de pré-adolescente) não estava entre eles. Como eles estavam em companhia de 
parentes e amigos pensaram que estaria com algum deles. Ao se darem conta da situação, relata 
Lucas em seu evangelho: “e, não o tendo encontrado, retornaram a Jerusalém à sua procura. Três 
dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-
os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas.” (Lucas 
2:45-47 RA) Sua mãe lhe disse: “... Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, 
estamos à tua procura.” (Lucas 2:48-50 RA). “Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não 
sabíeis que me cumpria estar na casa de meu Pai?” “Não compreenderam, porém, as palavras 
que lhes dissera.” Seus pais, no entanto não compreenderam suas palavras.

Este Jesus, aos 30 (trinta) anos de idade, começa a ensinar e a pregar por todas as partes. Sara 
os enfermos, expulsa demônios, faz milagres e maravilhas. As pessoas se maravilham dEle, de 
sua doutrina, de seus milagres. Todos se perguntam: quem é este? Seus próprios irmãos não se 
davam conta de quem realmente Ele era. Muitos pensavam que Deus em Sua misericórdia, depois 
de tantos anos, havia levantado em Israel outro profeta, que a semelhança de alguns profetas da 
antiguidade não só falava da parte de Deus como também realizava portentosos milagres.

Fisicamente Jesus era um homem igual a todos; comia, dormia, sujava as mãos, necessitava tomar 
banho... Suas necessidades fisiológicas eram as mesmas de qualquer ser humano. No entanto, 
ninguém sabia plena e cabalmente quem Ele era. Ninguém.

Jesus afirmou claramente em certa ocasião (Mat. 11.25-27)

“Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque 
ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque 
assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece (epignosis = 
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conhecer plenamente) o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai (epignosis = conhecer 
plenamente), senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.” (Mateus 11:25-27 RA)

Ninguém conhecia plenamente o Filho, somente o Pai. Ele era o Único que conhecia plenamente 
e cabalmente quem era Jesus.

E o Pai quis revelar parcialmente quem é Jesus a alguns que tinham um coração de menino 
para crer.

MARIA 
Foi a primeira a receber revelação sobre Jesus.
Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a casa de Maria.
“E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é contigo. 
Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta 
saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; porque achaste graça diante de Deus. Eis que 
conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será 
chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará para 
sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será 
isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito 
Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra; por isso, também o ente santo que 
há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na 
sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não 
haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, disse Maria: Aqui está a serva do Senhor; 
que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela.” (Lucas 1:28-38 RA)

A primeira pessoa que sabia algo de quem era Jesus foi Maria. Porém, o quanto  Maria conhecia 
de Jesus apesar de tê-lo por nove meses no seu ventre? Somente o que o anjo lhe havia revelado: 
que esse filho seria alguém muito importante, que o chamariam Filho do Altíssimo, que se sentaria 
no trono de Davi para reinar eternamente, que sua concepção seria por obra sobrenatural do 
Espírito Santo  Nela, que seria um Ser Santo, e que seria chamado Filho de Deus. Não sabemos o 
quanto  Maria entendeu destas palavras. Todavia o que temos conhecimento é  que Jesus disse: 
“Ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai”.

JOSÉ 
Imaginemos o choque que sofreu ao inteirar-se que a mulher com quem estava desposado se 
encontrava grávida. Como era um bom homem planejou deixá-la secretamente para não expô-
la ao apedrejamento. Porém Deus lhe revelou em sonho que o que em Maria foi gerado era 
do Espírito Santo. Que era um cumprimento de uma profecia entregue há 700 anos: “Eis que a 
virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel (que quer 
dizer: Deus conosco).” José creu em Deus e recebeu sua mulher. (Mateus 1:18-24 RA). Resta-nos 
indagar: Até que ponto compreendeu José neste momento o significado de todo este mistério?
 

ISABEL
Esposa do sacerdote Zacarias e parente de Maria, ficou grávida em sua velhice (para Deus não 
há impossíveis). Maria, já grávida, foi visitá-la nas regiões montanhosas de Judá. Ao saudá-la, 
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a criança estremeceu no seu ventre; e ela possuída do Espírito Santo exclamou em alta voz: 
“Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre! E de onde me provém que 
me venha visitar a mãe do meu Senhor?” (Lucas 1:42. 43 RA). Somente por revelação do Espírito 
Santo poderia Isabel fazer semelhante afirmação!

OS SÁBIOS DO ORIENTE
Deus, em sua soberania, quis revelar a uns sábios do oriente o nascimento do Messias e Rei. 
Viajaram por dois anos quando O encontraram, segundo a Bíblia, “Entrando na casa, viram o 
menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus tesouros, entregaram-
lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra.” (Mateus 2:11 RA)
Como souberam que o menino era Deus e, portanto digno de adoração? Por uma única fonte: 
A revelação de Deus. Contudo, foi uma revelação parcial, pois “Ninguém conhece (epignosis = 
conhecer plenamente) o Filho, senão o Pai;

OS PASTORES
Não somente os sábios, Deus também revelou aos simples pastores que estavam cuidando das 
ovelhas no campo naquela noite. Um anjo lhes deu a grande notícia: “O anjo, porém, lhes disse: 
Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria, que o será para todo o povo: é que 
hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.” (Lucas 2:10. 11 RA) 

SIMEÃO
Quando se cumpriram os dias da purificação, trouxeram o menino Jesus a Jerusalém para 
consagrá-Lo a Deus. Neste momento, um ancião chamado Simeão, movido pelo Espírito Santo 
foi também ao templo. “Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver 
o Cristo do Senhor.” (Lucas 2:26 RA). Ao ver Maria com seu bebê, disse-lhe: Por favor, senhora 
pode me emprestar por um momento o seu bebê? “Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, 
dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra; porque os 
meus olhos já viram a tua salvação,” (Lucas 2:30 RA) “a qual preparaste diante de todos os povos: 
luz para revelação aos gentios, e para glória do teu povo de Israel.” (Lucas 2:28-32 RA)
ISTO É REVELAÇÃO!

JOÃO BATISTA
O último dos profetas antes de Cristo e o que marca a transição entre o Antigo e Novo Testamento. 
Era primo de Jesus. Foi levantado um pouco antes de Jesus para preparar o caminho do Senhor. 

“Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas 
para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou; confessou: Eu não sou o Cristo.” 
(João 1:19. 20 RA)
“Respondeu-lhes João: Eu batizo com água; mas, no meio de vós, está quem vós não conheceis, o 
qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias.” (João 1:26. 
27 RA)

“No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo! É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, 
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porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado 
a Israel, vim, por isso, batizando com água.” (João 1:29-31 RA)

“E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu 
não o conhecia; aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem 
vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e 
tenho testificado que ele é o Filho de Deus.” (João 1:32-34 RA)

João afirma duas vezes que ele não conhecia a Jesus pessoalmente (v, 31 e 32).
Como soube que Jesus era o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de 
Deus? Por revelação. Deus lhe deu um sinal muito claro.

 

OS DISCÍPULOS DE JESUS
- André disse a seu irmão Simão: “Achamos o Messias (que quer dizer Cristo),” (João 1:41 RA)
-Filipe disse a Natanael:”: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram 
os profetas: Jesus, o Nazareno, filho de José.” (João 1:45 RA)
- Natanael, assombrado, disse a Jesus: “: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel!” (João 
1:49 RA)

Todos estes e outros creram em Jesus, creram que Ele era o enviado de Deus, o Messias. E 
ao serem chamados por Ele, deixando tudo seguiram-No, pois o reconheceram como Senhor. 
Acompanharam-No por todas as partes durante três anos. Foram seus discípulos diretos.
Em dado momento, quando o Seu ministério já estava avançado, Jesus fez uma pesquisa de 
opinião. (Mateus 16:13-17)
“Indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser 
o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem: João Batista; outros: Elias; e outros: Jeremias 
ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão 
Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.” (Mateus 16:13-16 RA)

Como pode Simão Pedro, um rude pescador, dar uma resposta com uma precisão teológica 
tão extraordinária? Esta frase não poderia ter sido fabricada na mente humana. Por isso Jesus, 
imediatamente lhe disse: “Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue 
que to revelaram, mas meu Pai, que está nos céus.” (Mateus 16:17 RA)
Apesar de tudo isso, a declaração de Jesus seguia vigente: “Ninguém conhece o Filho, senão o 
Pai;” Seus discípulos não o entendiam em tudo. Às vezes se perguntavam assombrados: “Quem é 
este que até o vento e o mar lhe obedecem?” (Marcos 4:41 RA). Outras vezes duvidavam. Pedro 
depois de semelhante revelação, no monte da transfiguração propõe fazer três tendas, uma para 
Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Colocando os três no mesmo nível.

O próprio João Batista, depois de haver dado um testemunho tão claro acerca de Jesus, do cárcere 
onde estava preso, mandou seus discípulos indagarem a Jesus: “És tu aquele que estava para vir 
ou havemos de esperar outro?” (Mateus 11:3 RA)

Mais tarde, mesmo tendo visto a Jesus ressurreto, alguns duvidaram - “E, quando o viram, o 
adoraram; mas alguns duvidaram.” (Mateus 28:17 RA). Os dois discípulos no caminho de uma 
aldeia chamada Emaús, estavam confusos e desconcertados; Jesus necessitou dizer a eles: “Ó 
néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram!” (Lucas 24:25 RA). E antes 
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de subir aos céus, Jesus repreendeu a incredulidade e a dureza do coração dos onze. “Finalmente, 
apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de 
coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado.” (Marcos 16:14 RA)

Os discípulos conheceram a Jesus e o seguiram, porém o conheceram parcialmente, limitadamente, 
não plenamente. Em alguns momentos tinham centelhas, fagulhas de revelação, acompanhadas 
de vácuos, intervalos. Jesus sabia muito bem que estas limitações seriam plenamente superadas 
num futuro bem próximo.

A grande promessa de Jesus
Jesus falava mais do Pai do que de si mesmo. Ele disse: “Outro é o que testifica a meu respeito, e 
sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim.” (João 5:32 RA)

Durante seu ministério Jesus comunicou mais a didaké que o kerigma acerca de si mesmo. Seu 
kerigma em todas as partes foi Ele mesmo: “... o reino de Deus está próximo; arrependei-vos e 
crede no evangelho.” (Marcos 1:14-15 RA)

Naqueles dias muitos conheceram a Jesus fisicamente, viram seus milagres, escutaram seus 
ensinos; muitos foram curados, comeram os pães que Ele multiplicou, porém não O conheceram 
realmente. Não souberam quem Ele era de fato. Não é suficiente ter um bom conceito acerca de 
Jesus, nem sequer dizer o que lhe disse Nicodemos: “Rabi, sabemos que és Mestre vindo da parte 
de Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.” A 
resposta de Jesus foi: “Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não 
pode ver o reino de Deus.” É necessário nascer da água e do Espírito. (João 3:2.3 RA)
 
Por isso, Jesus, nos últimos dias do Seu ministério disse a seus discípulos: “Tenho ainda muito que 
vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora; quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos 
guiará a toda a verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos 
anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vo-lo 
há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso é que vos disse que há de receber do que 
é meu e vo-lo há de anunciar.” (João 16:12-15 RA)

Observem, Eu tenho muito mais para dizer-lhes, porém agora vocês não podem captar, não 
conseguem entender. Porém virá o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, e Ele guiará vocês – não 
a uma parte da verdade – Mas a TODA a verdade. O Espírito Santo receberá do que é meu e lhes 
anunciará. Isto é o kerigma: o anúncio da revelação do mistério da pessoa de Jesus. Quando vier 
o Espírito Santo, Ele lhes revelará QUEM SOU.  Assim me conhecerão verdadeiramente. Será uma 
experiência sobrenatural, profunda. Este conhecimento não será algo que se poderá transmitir 
oralmente, pois será um conhecimento espiritual, ou seja, revelação.

Foi isso que justamente sucedeu no dia do Pentecostes. O maior milagre do Pentecostes não foi 
o falar em línguas, mas a revelação cabal do mistério de Jesus.

O primeiro Kerigma apostólico: Atos 2.22-36

Como um homem tão simples como Pedro, sem nunca antes haver estudado teologia, sem ser 
um intelectual, pode pregar semelhante mensagem? Como pode recordar e alinhar, conectar, 
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tremendos textos do Antigo Testamento e fazer uma exegese tão precisa deles? Há uma só 
resposta: Pela revelação do Espírito Santo!

:: O KERIGMA COMPLETO ::

1. A encarnação de Cristo, sua vida e milagres

“Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante 
de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele 
entre vós, como vós mesmos sabeis;” (Atos 2:22 RA)

2. Sua crucificação e morte

“sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, 
crucificando-o por mãos de iníquos;” (Atos 2:23 RA)

3. Sua ressurreição

“ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte; porquanto não era 
possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre 
o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o 
meu coração, e a minha língua exultou; além disto, também a minha própria carne repousará 
em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu Santo 
veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua 
presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que 
ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta 
e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu 
trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem 
o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos 
testemunhas.” (Atos 2:30-32 RA)

4. Sua exaltação

“Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, 
derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: 
Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos 
por estrado dos teus pés.” (Atos 2:33-35 RA)

5. Seu senhorio

“Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós 
crucificastes, Deus o fez Senhor (Kyrios) e Cristo (Messias).” (Atos 2:36 RA)

Pela primeira vez Pedro e os apóstolos tiveram uma revelação completa e cabal acerca da pessoa 
de Jesus Cristo, e o proclamaram. Isto é KERIGMA, ANÚNCIO. O kerigma é a proclamação com 
unção e autoridade do mistério de Cristo revelado pelo Espírito Santo. O kerigma revela a Cristo, 
apresenta a Cristo e O faz presente diante da multidão.



jorge himitian

19

Diante de semelhante revelação, a multidão se desesperou. Quer dizer que aquele homem que 
pedimos que crucificassem há 53 dias, era Ele o Messias, o filho de Davi? Que horror! E agora? O 
que faremos? Pedro respondeu: Não se desesperem, pois há uma solução. “Arrependei-vos, e cada 
um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis 
o dom do Espírito Santo.” (Atos 2:38 RA). Naquele dia 3000 (três mil) pessoas desesperadas pelo 
erro que haviam cometido se arrependeram, se batizaram e foram acrescentadas a igreja.
 
Reitero, como um homem tão simples como Pedro, sem nunca antes haver estudado teologia, 
sem ser um intelectual, pode pregar semelhante mensagem? Como pode recordar de três 
extensas passagens do Antigo Testamento, Joel 2, Salmo 16, Salmo 110? Como pode compreender 
e explicar tão magistralmente essas passagens do Antigo Testamento e fazer uma exegese tão 
precisa delas? Há uma só resposta: Pela revelação do Espírito Santo!

João 1.1-5 / 14, 16-18

A compreensão dos apóstolos acerca do mistério de Cristo foi aumentando. Duvido que no dia do 
Pentecostes, João, o apóstolo e discípulos amado do Senhor, poderia ter escrito o que depois de 
anos escreveu no começo do seu Evangelho:
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio 
com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se 
fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não 
prevaleceram contra ela.” (João 1:1-5 RA)

“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, 
glória como do unigênito do Pai.” (João 1:14 RA)

“Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por 
intermédio de Moisés; a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a 
Deus; o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou.” (João 1:16-18 RA)

Filipenses 2.5-11

Esta é outra das mais importantes e gloriosas passagens Cristológicas do N. T.
“Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo 
(existindo) em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus; antes, a si mesmo 
se esvaziou, assumindo a forma de servo (doulos = escravo), tornando-se em semelhança de 
homens; e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até 
à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que 
está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e 
debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor (Kyrios), para glória de Deus 
Pai.” (Filipenses 2:5-11 RA)

Como foi possível o apóstolo Paulo, um homem que jamais havia visto fisicamente a Jesus em seu 
ministério terreno, conhecer a Jesus Cristo tão profundamente para poder proclamar semelhante 
Kerigma a todas as nações do mundo e aos séculos vindouros?
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Tanta claridade no conhecimento pleno do Filho de Deus, só é possível por meio da REVELAÇÃO. 
O Pai, por intermédio do Espírito Santo, revelou aos apóstolos e profetas o MISTÉRIO DE CRISTO. 
Aleluia!

Pode-se observar nesta passagem, de Filipenses, 2 dois movimentos. Um descendente e outro 
ascendente. 

“Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? 
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as 
coisas.” (Efésios 4:9-10 RA)

O primeiro, descendente desde a posição mais alta do universo até a mais baixa. O segundo, 
desde a posição mais baixa até a mais alta.

1. A HUMILHAÇÃO DO FILHO DE DEUS – vs 5-8
•	 Sendo DEUS

o Fez-se HOMEM
	Fez-se SERVO

•	 Foi OBEDIENTE ATÉ A MORTE DE CRUZ

2. A EXALTAÇÃO DE CRISTO – v. 9
Por haver se humilhado até ao mais baixo, o Filho recebeu do Pai duas coisas:
•	 O lugar supremo do Universo
•	 O Nome que é sobre todo o nome: SENHOR = KYRIOS (grego)

A ORDEM UNIVERSAL DO PAI: vs 10-11

Que ante Seu FILHO, ante Seu NOME, todo joelho se dobre e toda a língua confesse que JESUS 
CRISTO É O SENHOR!

SENHOR = KYRIOS
O conceito grego – Kyrios significa: Chefe, Dono, Amo, Soberano, Máxima Autoridade. Naqueles 
dias o Império Romano usava o termo em dois sentidos:

1. Em um sentido mais comum se referia a todo aquele que tinha escravos em seu patrimônio.
2. Em um sentido especial e único se referia ao imperador de Roma: César é Kyrios. César 

tinha aspirações divinas, queria ser deus, por isso se apropriava deste título.

SENHOR = ADONAI = KYRIOS
No Antigo Testamento hebraico há três nomes principais ao se referir a Deus:

•	 ELOHIM, traduzido DEUS;
•	 JEHOVÁ ou YAHVE, que significa O QUE É (EU SOU)
•	 ADONAI, traduzido para SENHOR. Significa: MEU DEUS, O MEU DONO

Na Septuaginta (tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego), ADONAI é traduzido por 
KYRIOS. Também, para evitar o uso do sagrado Nome JEHOVÁ, por causa do alto respeito que 
tinham com o Nome de Deus, traduziram JEHOVÁ por KYRIOS. De modo que na Septuaginta o 
termo mais usado ao se referir a DEUS era KYRIOS.
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Unindo estes conceitos, dizer que Jesus Cristo é o Senhor, significava reconhecê-lo como DEUS, 
Dono da minha vida e Autoridade absoluta.

O apóstolo Paulo, em Romanos 10:8-9 declara:
“Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração; isto é, a palavra (Logos) 
da fé que pregamos (Kerissein). Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor (Kyrios) e, em 
teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.” (Romanos 10:8-9 RA)

Ante nossa grande pergunta: Quem é Jesus Cristo? Respondemos: JESUS CRISTO É O SENHOR! 
Todo o que proclama com sua boca, crendo no seu coração, é salvo.

Colossenses 1.12-22 

“dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele 
nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual 
temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de 
toda a criação; pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e 
as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado 
por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do 
corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter 
a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a 
paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer 
sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no 
entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, 
mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis,” 
(Colossenses 1:12-22 RA)

:: QUEM É JESUS CRISTO SEGUNDO ESTE KERIGMA? ::

Em relação ao Pai:

1. É seu amado Filho (v.13)
2. É a imagem do Deus invisível (v.15)
3. É Aquele em quem habita toda a plenitude (v.19)
4. É por meio de quem o Pai reconciliou consigo todas as coisas (v.20)

Em relação à criação:

1. É o primogênito de toda a criação (v.15)
2. É Aquele em quem foram criadas todas as coisas (v.16)
3. É Aquele por meio de quem foram criadas todas as coisas (v.16)
4. É Aquele para quem foram criadas todas as coisas (v.16)
5. É Aquele que existe antes de todas as coisas (v.17)
6. É Aquele em quem todas as coisas subsistem (v.17)
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7. Ele é o princípio (v.18)
8. Ele é quem tem a preeminência em tudo (v.18)

Em relação a nós:

1. É nosso Rei (v.13)
2. É nosso Redentor (v.14)
3. É nosso Criador (v.16)
4. É Aquele para quem fomos criados (v.16)
5. É nosso Sustentador (v.16-17)
6. É a cabeça do corpo, que é a Igreja (v.18) 
7. É nosso precursor na ressurreição (v.18)
8. É Quem nos reconciliou com o Pai (v.20-21)
9. É Quem obteve nossa paz mediante o sangue em sua cruz (v.20)
10. É Quem nos santificou mediante sua morte (v.22)

Hebreus 1.1-3
“Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, 
nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo 
qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu Ser, 
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos 
pecados, assentou-se à direita da Majestade, nas alturas,” (Hebreus 1:1-3 RA)

Façamos algo similar a passagem anterior. Perguntemo-nos:

:: QUEM É JESUS CRISTO? ::

Em relação ao Pai:                                                                               

-
          
 -

 -

Em relação à criação:

 -

 -

 -
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Em relação a nós:

 
 -

 -

 -

Bendita revelação! Devemos crer, memorizar, pedir revelação, usar em nossa adoração, em 
nosso testemunho, em nossa pregação. A revelação de Jesus Cristo será a fonte da nossa energia 
espiritual, da nossa alegria, do nosso entusiasmo santo, da nossa transformação total e nosso 
ministério. Aleluia!

:: CONCLUSÃO ::

Em Efésios 4:13, Paulo disse: “Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento 
do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,” (Efésios 
4:13 RA)

A unidade da fé e o conhecimento pleno do Filho de Deus estão intimamente ligados. Como igreja 
avançaremos até a unidade da fé na mesma medida em que crescermos no conhecimento do 
Filho de Deus. Por isso a importância da pregação do kerigma apostólico e da Ação do Espírito 
Santo. Porém o conhecimento a que se refere não é um conhecimento intelectual, filosófico, nem 
sequer teológico. É um conhecimento espiritual, é uma experiência crescente com Cristo, um 
conhecimento pessoal, pela Palavra e pelo Espírito, que nos transforma dia após dia, de glória em 
glória, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém.
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2. A REVELAÇÃO DO 
MISTÉRIO DE DEUS 

PAI EM JESUS CRISTO

:: COMO PODEMOS CONHECER A DEUS? ::

Desde tempos muito remotos o homem tem-se perguntado: 
-Qual é a origem do mundo? Deus existe? E se existir, quem Ele é, e como é? Será que posso 
conhecê-lo? Para que criou tudo? Para que criou o homem? Deus possui um plano e um propósito 
para a humanidade?

Os filósofos de todos os séculos procuraram responder a este tipo de perguntas. As religiões e 
os místicos esforçaram-se e esforçam-se em conhecer a verdade. Porém todo intento humano 
foi, é e será sempre em vão, uma vez que por causa do pecado os seres humanos perderam a 
comunhão com Deus, mergulhados na escuridão espiritual e na ignorância. Nessas condições, é 
impossível conhecer a Deus pelo próprio esforço.

A única possibilidade é que Deus mesmo se deu a conhecer. A esta ação chamamos REVELAÇÃO. 
Revelar significa “tirar o véu”. Descobrir aquele que nos é oculto.
A revelação é uma iniciativa de Deus, baseada em sua soberania e em Sua graça. E justamente 
isso é o que fez. Nosso Criador tomou a iniciativa de revelar-se aos homens.

:: OS TRÊS NÍVEIS DA REVELAÇÃO DE DEUS ::

1. A criação (A REVELAÇÃO GERAL) - Romanos 1.19-21

“porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. 
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria 
divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio 
das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis; porquanto, tendo 
conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; antes, se tornaram 
nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se- lhes o coração insensato.” (Romanos 1:19-
21 RA)
Este vasto universo revela a toda a humanidade de um modo mais que evidente a existência 
de Deus. As galáxias, as constelações, as estrelas, o sol, a terra, a fauna, a flora, tudo o que 
possui vida, a matéria... Tudo o que foi criado “grita” sem palavras que existe um Deus Criador. A 
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natureza manifesta a grandeza de Deus, Seu eterno poder e Deidade (Divindade), Sua sabedoria, 
Sua capacidade criadora e Seu governo e domínio sobre tudo o que existe. Porém é uma revelação 
limitada, pois não nos dá a conhecer o caráter moral de Deus nem Sua vontade para nós. (Eu 
conheci a estátua Pietá, esculpida pelo escultor Michelangelo em Roma. Fiquei maravilhado com 
esta obra de arte, porém isso não significa que eu tenha conhecido ao escultor Michelangelo)

2. A Lei e os profetas (A REVELAÇÃO ESPECIAL) 

“Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas,... 
(Hebreus 1:1)

“A Lei e os Profetas vigoraram até João;...” (Lucas 16:16 RA)

Deus falou aos homens na antiguidade muitas vezes e de muitas maneiras. Suas Palavras estão 
registradas no Antigo Testamento. Somada a essa revelação especial a manifestação de Deus na 
criação, podemos chegar a conhecer a Deus em um grau bem maior. 

A Lei dada por Deus a Moisés nos revela o caráter santo e justo de Deus. A Lei proíbe o pecado e 
manifesta o justo juízo de Deus contra o pecador. Expõe o fato de que todos somos pecadores e 
incapazes de salvarmo-nos pelo nosso próprio esforço. Os profetas além de dar palavra de Deus 
para sua geração anunciaram a vinda de um Messias. Contudo, a revelação de Deus no Antigo 
Testamento é parcial e limitada. É uma preparação para chegar à revelação plena de Deus em 
Jesus Cristo. O conhecimento pleno de Deus – De Sua vontade, de Seu propósito eterno, de Seu 
plano para a humanidade, de Seu Filho, da redenção, da reconciliação de todas as coisas, da igreja 
– era um “... mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas,” (Efésios 3:9 
RA), e estava reservado para ser revelado por Jesus Cristo.

3. Jesus Cristo (A REVELAÇÃO PLENA DE DEUS). 

“Ninguém jamais viu a Deus; o Deus o Filho?  unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou.” 
(João 1:18 RA)

Nenhum homem que pisou esta terra jamais viu a Deus. Muitos escutaram a Sua voz, receberam 
Sua Palavra, tiveram visões, viram manifestações de Deus, mas vê-lo face a face? Conhecê-Lo 
pessoalmente? Ninguém.

Moisés teve muita intimidade com Deus. Recebeu tremendas revelações de Deus: A Lei, os Dez 
Mandamentos e tudo o que está no Pentateuco. O relator de Êxodo 33:9 e 11, diz: “Uma vez 
dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda; e o SENHOR 
falava com Moisés... Falava o SENHOR a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo;...” 
Que comunhão, que intimidade com Deus! Porém o texto não diz que Moisés via a Jeová face a 
face, senão que falava com Ele face a face. 

Logo Depois disso Moisés faz um pedido: “Rogo-te que me mostres a tua glória.” (Êxodo 33:18 
RA). Deus então responde: “Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha 
face e viverá... Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te 
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cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas; mas 
a minha face não se verá.” (Êxodo 33:20-22-23 RA)

As visões que são contadas no Antigo Testamento, e a de Isaias que diz: “... e os meus olhos viram 
o Rei, o SENHOR dos Exércitos!” (Isaías 6:5 RA) são denominadas na Teologia de Teofanias que 
significam manifestações de Deus. No entanto, sabe-se que “ao vivo e diretamente” ninguém 
jamais viu a Deus. Somente o Filho.
Aquele que no princípio estava com Deus, e que era Deus, se fez carne e em sua encarnação nos 
deu a conhecer o Pai em Sua plenitude.

:: TEXTOS DO NOVO TESTAMENTO QUE PROCLAMAM
 QUE JESUS CRISTO É A REVELAÇÃO DE DEUS ::

“Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou.” (João 
1:18 RA)

“Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o 
Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.” (Mateus 11:27 RA)

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio 
com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se 
fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens.” (João 1:1-4 RA)

“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, 
glória como do unigênito do Pai.” (João 1:14 RA)

Glória geralmente está relacionada com visibilidade. Os atributos invisíveis de Deus se fizeram 
visíveis aos homens em Jesus Cristo.
 
“Porque Deus, que disse: Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso 
coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo.” (2 Coríntios 4:6 
RA)

“Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação;” (Colossenses 1:15 RA)

“... para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da 
sabedoria e do conhecimento estão ocultos.” (Colossenses 2:2b-3 RA)

“porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da Divindade.” (Colossenses 2:9 RA)

“Evidentemente, grande é o mistério da piedade: Aquele que foi manifestado na carne foi 
justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido 
na glória.” (1 Timóteo 3:16 RA)

“Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu Ser, sustentando todas as coisas 
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pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da 
Majestade, nas alturas,” (Hebreus 1:3 RA)

“O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, 
o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida (e a vida se 
manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vo-la anunciamos, a vida eterna, a 
qual estava com o Pai e nos foi manifestada),” (1 João 1:1-2 RA)

:: VER O FILHO É O VER O PAI – 
CONHECER O FILHO É CONHECER O PAI ::

Na última conversa que Jesus teve com seus discípulos antes de ser crucificado (João 13 a 16), 
Filipe lhe fez um último pedido: “Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.” 
(João 14:8 RA) Como se dissesse: Senhor, nos falaste tanto do Pai, nos ensinaste Sua doutrina, nos 
revelaste Seu Nome... E agora, já que está para ir ao céu, nos faltaria uma só coisa: mostra-nos o 
Pai e com isso ficaremos completos...

Que frustração foi para Jesus ouvir isso! “Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e 
não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês 
que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim 
mesmo; mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai, 
em mim; crede ao menos por causa das mesmas obras.” (João 14:9-11 RA)

QUEM É DEUS? O PAPAI DE JESUS CRISTO.

Deus possui um só Filho próprio, “natural”, aquele que tem a Sua própria natureza. Ser do seu Ser. 
Vida da Sua Vida. Luz da Sua Luz.
Um filho possui a mesma natureza do Pai. O filho procede do pai, tem seus mesmos genes. Por 
isso, o filho do homem é homem; o filho do cavalo é cavalo; o filho do leão é leão; e, de um modo 
análogo, o Filho de Deus é Deus.
 
Nenhum ser humano é por natureza filho de Deus, e sim, criatura de Deus. Porém Deus, antes da 
fundação do mundo em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo 
(Efésios 1:4-5). Nós somos filhos adotivos de Deus, porém Jesus Cristo é o Filho Unigênito de 
Deus. Unigênito em grego é: “monogenes” (mono + genes) que significa O ÚNICO QUE POSSUI 
OS GENES DE DEUS.

Nós temos os genes do pai e da mãe, dos nossos cuatro vovós, dos oito bisavós, dos nossos 
tataravós... Porém o FILHO DE DEUS, em sua natureza, só tem genes do PAI, por isso é exatamente 
igual a ELE.

COMO É DEUS? COMO JESUS.

Não é como Jesus fisicamente, pois Deus é Espírito, mas sim, espiritual e moralmente. Todas as 
virtudes do Pai estão com Ele. Jesus tem exatamente o mesmo caráter do Seu Pai. Os mesmos 
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sentimentos, os mesmos desejos, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de ser. Ele é 
a imagem exata do Pai. Não há nenhuma virtude do Pai que não esteja presente no Filho; pois 
“porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da Divindade.” (Colossenses 2:9 RA)
Para conhecer o Pai, é necessário conhecer o Filho, pois Nele (Cristo) todos os tesouros da 
sabedoria e do conhecimento estão ocultos.” (Colossenses 2:3 RA)
 

:: DE QUE MODO ESPECÍFICO O FILHO REVELA AO PAI? ::

Basicamente de duas maneiras:
 

•	 Sua vida, caráter e ministério revelam plenamente a glória do Pai, ou seja, revelam como 
é Deus. 

•	 O EVENTO CRISTO (Encarnação - Redenção) revela de um modo superlativo a imensidade 
da graça e da justiça de Deus.  

A. A GLÓRIA DO PAI SE MANIFESTA NA VIDA E NO MINISTÉRIO DE JESUS. 

Jesus nao nos deu a conhecer ao Pai com magníloquos (eloqüentes) discursos sobre o amor, a 
graça, a onipotência ou a santidade de Deus. Se buscarmos nos evangelhos discursos magistrais 
acerca do Pai, ficaríamos relativamente frustrados. Ele não veio satisfazer as mentes eruditas dos 
intelectuais, ao invés disso as enganou, quase as ofendeu e às vezes as escandalizou. Sempre 
falou do Pai com uma naturalidade e uma simplicidade que assombravam.

Ele revelou o Pai aos pobres de espírito, aos mansos e humildes, aos que recebiam Sua Palavra 
como crianças, aos que se reconheciam necessitados, aos penitentes e aos que anelavam ser 
transformados. 

JOÃO estava impressionado com Jesus. Não tanto quanto aos seus discursos, mas por Sua pessoa. 
Depois do Pentecostes começou a compreender que na realidade o que via era a glória do Pai. Por 
isso escreveu: “O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos 
próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida 
(e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vo-la anunciamos, a vida 
eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada),” (1 João 1:1-2 RA)

O que mais impressionou a João foi a vida de Jesus. Na conduta de Jesus e atuação viu a VIDA de 
DEUS. Uma qualidade de vida tão diferente e especial.

“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, 
glória como do unigênito do Pai.” (João 1:14 RA)

GLÓRIA tem a ver com visibilidade, manifestação. Significa A MANIFESTAÇÃO DA QUALIDADE 
DE DEUS: sua graça, sua verdade, seu amor, sua misericórdia, sua justiça, sua onipotência, sua 
sabedoria, sua onisciência, sua grandeza, sua autoridade, sua luz, sua santidade, sua paciência, 
sua longanimidade, sua fidelidade, sua bondade.
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Jesus revelou O PODER do Pai em sua vida e ministério. (Onipotência)

•	 Transformou a água em vinho - “Manifestou a sua glória gloria” (João 2.1-11). Ao curar 
o enfermo que jazia num leito por 38 anos. “Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho 
também... o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai; 
porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz.” (João 5:1-20)

•	  “... trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e 
tormentos: endemoninhados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou.” (Mateus 4:24 RA)

•	 Ao leproso disse: “Quero, fica limpo! E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra.” 
(Mateus 8:3 RA)

•	 “... levantando-se, repreendeu os ventos e o mar; e fez-se grande bonança.” (Mateus 8:26 
RA)

•	  Diante do túmulo exclamou: “E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para 
fora!” (João 11:43 RA)

 

Jesus revelou A SANTIDADE do Pai em Sua vida e ministério. 
Ele nunca pecou; NUNCA em seus 33 anos de vida terrena (uns 12.000 dias)
Foi criança, adolescente, jovem e adulto. A Bíblia diz que “Por isso mesmo, convinha que, em 
todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos,... ele mesmo sofreu, tendo sido tentado,...” 
(Hebreus 2:17-18 RA)
“o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca; pois ele, quando ultrajado, 
não revidava com ultraje; quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que 
julga retamente,” (1 Pedro 2:22-23 RA)

Jesus não só falou de santidade, não só disse que Seu Pai era Santo. Ele mostrou com Sua vida e 
conduta a absoluta santidade de Seu Pai.

Jesus revelou o AMOR e a GRAÇA do Pai.  
Indique pelo menos 3 (três) passagens dos evangelhos onde Jesus em Sua atuação manifesta o 
amor e a graça do Pai:

•	

•	  

•	

Jesus revelou a VERDADE e a SABEDORIA do Pai.
Indique pelo menos 3 (três) passagens dos evangelhos onde Jesus em Sua atuação manifesta a 
verdade e a sabedoria do Pai:

•	

•	  

•	
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Jesus revelou a AUTORIDADE do Pai.
Indique pelo menos 3 (três) passagens dos evangelhos onde Jesus em Sua atuação manifesta a 
autoridade do Pai:

•	  

•	  

•	

Todas estas passagens e muitas outras são como JANELAS por onde vemos a Jesus, e Jesus é a 
JANELA através de quem vemos o Pai. 

Que virtude do Pai descobrimos em Jesus nas seguintes passagens?

João 2:13-22
“Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que 
vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados; tendo feito um azorrague de 
cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro 
dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas; não 
façais da casa de meu Pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: 
O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras, para 
fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em três dias o reconstruirei. 
Replicaram os judeus: Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário, e tu, em três dias, 
o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou 
dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto; e creram na Escritura e 
na palavra de Jesus.” (João 2:13-22 RA)

João 8.1-11
“Jesus, entretanto, foi para o monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o 
templo, e todo o povo ia ter com ele; e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram 
à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, 
disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou 
Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas; tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o, 
para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como 
insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado 
seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, 
ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, 
a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. 
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Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde 
estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor! Então, 
lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno; vai e não peques mais.]” (João 8:1-11 RA)

Nos Evangelhos também se revela a perfeita humanidade de Jesus: O FILHO DO HOMEM.

Sendo DEUS se fez HOMEM – VARÃO PERFEITO.
•	 Pobre (2 Coríntios 8.9)  
•	 Escravo (“Doulos”) - (Filipenses 2.6-7)
•	 Submisso ao Pai em tudo
•	 Submisso aos seus pais terrenos (Lucas 2:51)
•	 Servidor (Mateus 20.28)
•	 Humilde – lavagem dos pés (João 13.13-17)
•	 Obediente – Até a morte de cruz (Filipenses 2:8)
•	 Manso (Mateus 11.29) 
•	 Dependência total do Pai (João 5.19)
•	 Valente – Colocou Seu rosto para ir a Jerusalém
•	 Sincero – Angustiou-se e falou (Mateus 26.37-39)
•	 Sensível – chorou (Lucas 19.41-44)
•	 Sem complexos (João 13.3)

B. A GLÓRIA DO PAI SE MANIFESTA NUM ACONTECIMENTO ÚNICO DA HISTÓRIA, CHAMADO 
(pelos teólogos): “O EVENTO CRISTO”

A Encarnação do Verbo Eterno e o Sacrifício Redentor de Jesus Cristo constituem um “EVENTO” 
sublime, inimaginável, excelso, maravilhoso, inexplicável da soberana graça de Deus, que 
manifesta de um modo grandioso o amor e a justiça do Pai, Sua misericórdia e santidade, ao 
enviar o Seu Filho para a salvação do mundo e a realização do Seu propósito eterno.

“Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram.” (Salmos 85:10 RA)

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16 RA)

“a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens 
as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores 
em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, 
rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por 
nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus.” (2 Coríntios 5:19-21 RA)
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:: CONCLUSÃO :: 
A UNICIDADE DE JESUS CRISTO 

Qual é o caráter único de Jesus como revelação de Deus?

Jesus não é um resplendor da glória de Deus, mas O resplendor da glória de Deus. Ele nos revela a 
totalidade, a plenitude dos atributos do Pai, a totalidade de Suas virtudes. Ele revelou a totalidade 
da vontade de Deus para todas as nações. “Evidentemente, grande é o mistério da piedade: DEUS 
SE MANIFESTOU EM CARNE.” A Ele seja a glória, agora e sempre. Amém! 

“Evidentemente, grande é o mistério da piedade: Aquele que foi manifestado na carne foi 
justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, 
recebido na glória.” (1 Timóteo 3:16 RA)
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3. A REVELAÇÃO DO 
MISTÉRIO DA OBRA 

DA REDENÇÃO

:: O QUE ACONTECEU QUANDO JESUS MORREU NA CRUZ?  ::

“Certamente, a palavra (logos) da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que 
somos salvos, poder (dynamis) de Deus.” (1 Coríntios 1:18 RA)

“Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve 
a Deus salvar os que crêem pela loucura da pregação (kerigma). Porque tanto os judeus pedem 
sinais, como os gregos buscam sabedoria; mas nós pregamos (kerissein) a Cristo crucificado, 
escândalo para os judeus, loucura para os gentios; mas para os que foram chamados, tanto judeus 
como gregos, pregamos a Cristo, poder (dynamis) de Deus e sabedoria de Deus.” (1 Coríntios 
1:21-24 RA)

“Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com 
ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus 
Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A 
minha palavra e a minha pregação (kerigma) não consistiram em linguagem persuasiva de 
sabedoria, mas em demonstração do Espírito (pneuma) e de poder (dynamis), para que a vossa 
fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder (dynamis) de Deus.” (1 Coríntios 2:1-5 
RA)

:: CRÔNICAS DA PAIXÃO E MORTE DE JESUS  ::
(O que sucedeu na dimensão física)

Nesse acontecimento único da morte e ressurreição de Cristo ocorreram fatos em duas 
dimensões: na dimensão física e visível e na dimensão espiritual e invisível. O fato físico foi visto 
e relatado pelas testemunhas presenciais, registrado principalmente nos Evangelhos. Todos os 
que presenciaram a crucificação de Cristo viram somente a dimensão física: a cruz, um homem 
crucificado, o sangue... Ouviram os gritos de Sua agonia... Porém nenhum deles viu o que 
realmente sucedeu naquela cruz na dimensão espiritual. 
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Relato segundo os 4 evangelhos:

•	 Jesus vai com seus discípulos ao Getsêmani. Era uma noite de quinta-feira. Prostra-se sobre 
seu rosto e ora: “Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice! Todavia, não seja como eu 
quero, e sim como tu queres.” Vêm alguns para prendê-lo... Os discípulos fogem...

•	 Ele é levado ao sumo sacerdote Caifás diante de todo o Concílio para ser acusado. Caifás 
lhe diz: “Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus.” Jesus 
responde: “Tu o disseste;... Blasfemou!... Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. 
Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: 
Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu!” (Mateus 26:63-68 RA)

•	 Dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes.” Os principais sacerdotes e 
os anciãos o acusavam. Ele nada respondia... A multidão vociferava: “Seja crucificado!”

•	 Jesus é açoitado com o “flagelo romano” ou flagrum taxillatum romano, o “horrível flagelo” 
– um açoite de correias com pedaços de chumbo ou ossos de arestas cortantes nas pontas. 
Logo os soldados o levam ao pretório, “Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto 
escarlate; tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lha na cabeça e, na mão direita, um 
caniço; e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E, cuspindo 
nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, 
despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para 
ser crucificado.” (Mateus 27:28-31 RA)

•	 Jesus foi crucificado às 09h da manhã, diante de uma grande multidão, nos arredores de 
Jerusalém, num lugar chamado Gólgota, que significa Lugar da Caveira, (Calvário). Era o lugar 
das execuções. Crucificaram-no entre dois malfeitores. “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem 
o que fazem.” Os soldados repartem entre si suas vestes, lançaram sortes sobre a sua túnica. 
Os que passavam por ali, zombavam dizendo: Se és o Filho de Deus, desce da cruz... Também 
escarneciam os sacerdotes, os escribas, os fariseus e os anciãos, dizendo: “Salvou os outros; a 
si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido.” (Lucas 23:35 RA)

•	 Por volta das 12h (pleno meio-dia) tudo ficou envolto numa densa escuridão até as 15h (três) 
da tarde. Em meio a essa escuridão, ouviu-se lá da cruz um clamor em alta voz: “Deus meu, 
Deus meu, por que me desamparaste?” E pouco tempo depois: Sua última palavra: “Está 
consumado!” E rendendo o espírito, Jesus morreu.

•	 Neste instante o véu do templo se rasgou em duas partes; a terra tremeu, as rochas se 
partiram, o centurião exclamou: “Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus.”

•	 “E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-
se a lamentar, batendo nos peitos.” Relata Lucas no seu Evangelho (Lucas 23:48 RA)

•	 Um membro do Sinédrio chamado José de Arimatéia pediu a Pilatos o corpo de Jesus e 
envolvendo-o num lençol de linho, o colocou num sepulcro novo. 

Até aqui o relato do que sucedeu no plano visível e audível.
Tudo isso é um fato histórico. Porém dizer que Cristo morreu na cruz não é Kerigma, é só uma 
crônica. Kerigma é proclamar o que sucedeu na cruz num plano espiritual. O que o olho não viu, 
nem o ouvido ouviu.
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I. O QUE SUCEDEU NA DIMENSÃO
 ESPIRITUAL QUANDO JESUS 
CRISTO MORREU NA CRUZ? 

Quem o pode dizer ou revelar? Para os homens é um mistério; mistério que foi revelado pela 
ÚNICA TESTEMUNHA que viu tudo no plano espiritual: O DEUS PAI.

Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios lhes diz: “Eu, irmãos, quando fui ter convosco, 
anunciando-vos o testemunho de Deus,...” (1 Coríntios 2:1 RA) Isto é justamente o Kerigma, o 
testemunho de Deus. Deus é o Único que viu plenamente o que sucedeu naquela cruz, e o revelou 
aos apóstolos e profetas e eles a nós.

:: O TESTEMUNHOS DE DEUS :: 
(O QUE DEUS VIU SUCEDER NA CRUCIFICAÇÃO)

1. TIROU O PECADO DO MUNDO

Isaías 53
“Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do SENHOR? Porque foi subindo 
como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca; não tinha aparência nem formosura; 
olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado 
entre os homens; homem de dores e que sabe o que é padecer; e, como um de quem os homens 
escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as 
nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido 
de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, mas o 
SENHOR fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não 
abriu a boca; como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ovelha muda perante os seus 
tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem 
dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes; por causa da transgressão do meu 
povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua 
morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao SENHOR 
agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a 
sua posteridade e prolongará os seus dias; e a vontade do SENHOR prosperará nas suas mãos. Ele 
verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito; o meu Servo, o Justo, com o seu 
conhecimento, justificará a muitos, porque as iniqüidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe 
darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou 
a sua alma na morte; foi contado com os transgressores; contudo, levou sobre si o pecado de 
muitos e pelos transgressores intercedeu.” (Isaías 53: 1-12 RA)
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Pelos tempos dos verbos empregados podemos dizer que o momento preciso que Isaías descreveu 
deu-se após a crucificação, o Seu sepultamento e antes da Sua ressurreição.
Deus, que por Sua onisciência assiste tudo como se fosse presente, revelou ao profeta o que 
sucedeu na morte do Messias – Servo no plano espiritual, e o que sucederia na Sua ressurreição.

“No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo!” (João 1:29 RA)

No Antigo Testamento quando alguém pecava, devia tomar um cordeiro sem defeito e trazê-lo 
ao sacerdote como sacrifício por seu pecado. Confessava seus pecados e estes através desse 
ato eram transferidos ao cordeiro. Como o salário do pecado é a morte, o cordeiro era imolado, 
derramava seu sangue e morria no lugar do pecador.

Jesus é o Cordeiro de Deus; aquele que voluntariamente ofereceu-se a si mesmo como sacrifício 
por nossos pecados.

“Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos 
justiça de Deus.” (2 Coríntios 5:21 RA)

Esta é a expressão mais forte da Bíblia ao declarar o que sucedeu na cruz. Jesus, não somente 
carregou sobre si o pecado de todos nós, mas também FOI FEITO PECADO POR NÓS! Aquele que 
era Deus e que se havia feito homem, nunca pecou, identificou –se de tal maneira com os nossos 
pecados que se fez um com eles, os absorveu em Seu corpo (como um papel branco que ao secar 
absorve a tinta). É como se Deus nos dissesse: “para que vocês fossem feitos justos eu precisei 
fazer do meu Filho pecado. Quando Jesus bebeu o cálice que o Pai lhe deu, recebeu em seu corpo 
santo os pecados, a imundícia de toda a humanidade...

A crucificação foi a execução do Juízo Divino de cada um de nós, só que foi executado na Pessoa 
do Filho de Deus. 

Por isso Paulo diz: “... que me amou e a si mesmo se entregou por mim.” (Gálatas 2:20b RA)
“o qual a si mesmo se deu em resgate por todos: testemunho que se deve prestar em tempos 
oportunos.” (1 Timóteo 2:6 RA)

Há 4 palavras chaves que revelam o que Cristo conquistou na cruz pelo derramamento do Seu 
sangue em favor de nós:

REDENÇÃO
Romanos 3.24; Hebreus 9.12

“sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo 
Jesus,” (Romanos 3:24 RA)

“não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no 
Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.” (Hebreus 9:12 RA)
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Provém do verbo “redimir” que significa resgatar ou salvar pagando o preço do resgate.
- Cristo com o Seu sangue nos remiu do pecado, nos imputou o perdão de pecados 
(Efésios 1:7)
- Redimiu-nos da maldição da Lei, fazendo-se maldição por nós (Gálatas 3.10-14)
- Redimiu-nos (nos comprou) para Deus (Apocalipse 5:9) 

EXPIAÇÃO
 Isaías 53:10; Hebreus 2:17

“Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a sua alma 
como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias; e a vontade 
do SENHOR prosperará nas suas mãos.” (Isaías 53:10 RA)

“Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, 
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer 
propiciação pelos pecados do povo.” (Hebreus 2:17 RA)

Vem do verbo “expiar”, que significa purificar mediante sacrifício.

PROPICIAÇÃO
 Romanos 3.25; 1 João 2.2

“a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar 
a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente 
cometidos;” (Romanos 3:25 RA)

“e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas 
ainda pelos do mundo inteiro.” (1 João 2:2 RA)

É o ato de apaziguar a ira mediante sacrifício.
RECONCILIAÇÃO
2 Coríntios 5:18-19; Efésios 2:16
“Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos 
deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo 
o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da 
reconciliação.” (2 Coríntios 5:18-19 RA)

“e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por 
ela a inimizade.” (Efésios 2:16 RA)

Reconciliar significa restaurar uma comunhão quebrada. Fazer a paz, recuperar a amizade, 
harmonizar duas partes em conflito. “Deus estava em Cristo reconciliando consigo o 
mundo”
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2. TRIUNFOU POR COMPLETO SOBRE SATANÁS A NOSSO FAVOR

Este é outro aspecto do que sucedeu na cruz na dimensão espiritual quando Jesus morreu. 
Nenhuma pessoa viu, somente Deus.

Desde que o homem pecou ficou sob a autoridade de Satanás. Ele é o príncipe das trevas. 
Possui poder e direito sobre nós por causa dos nossos pecados. Seus instrumentos de domínio 
são: o pecado, a mentira, as fortalezas mentais, os sentimentos de culpa, suas acusações, sua 
condenação, os temores, o temor da morte, as maldições, as obras das trevas (ocultismo, bruxaria, 
etc.) e também os demônios, principados e potestades,

Hebreus 2:14-15:     
“Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, 
igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a 
saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda 
a vida.” (Hebreus 2:14-15 RA)

Aqui a palavra ‘destruir’ em grego é ‘katargese’ e significa literalmente: deixá-lo inoperante, 
reduzi-lo a total impotência!

Como conseguiu isso? A resposta está na passagem seguinte:

Colossenses 2:13-15:
“E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa 
carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos; tendo cancelado o 
escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, 
removeu- o inteiramente, encravando-o na cruz; e, despojando os principados e as potestades, 
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.” (Colossenses 2:13-15 RA)
Quando algum réu era crucificado, na parte mais alta da cruz era colocada uma inscrição relatando 
a causa da execução. No cimo da cruz de Jesus estava esta epígrafe em letras grandes e em três 
idiomas: grego, latim e hebraico. “JESUS NAZARENO, REI DOS JUDEUS.”

Porém no plano espiritual e invisível havia outra epígrafe. Era o escrito da dívida, que era contra 
nós, eu e você. Ali, ao contrário de uma frase, havia uma extensa lista dos nossos pecados e 
delitos, e a condenação que nos correspondia: A PENA CAPITAL, MORTE. Satanás como acusador, 
apelava por esse instrumento legal para condenar-nos e dominar-nos. Jesus ocupou nosso lugar 
na cruz - seria o mesmo que dizer que se assentou na nossa cadeira elétrica – e foi executado. 
Assim com sua morte pagou a sentença e tirou de Satanás todo documento ou causa de acusação 
e condenação. Por isso Paulo disse: “tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que 
constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na 
cruz; e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando 
deles na cruz.” (Colossenses 2:14-15 RA)

 Como sabemos disso?  Porque houve uma testemunha que assistiu a tudo e nos deu testemunho. 
E nós cremos Nele. Cremos no Seu testemunho. Ao crermos experimentamos o Poder de Deus e a 
Sabedoria Dele. “e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará... Se, pois, o Filho vos libertar, 
verdadeiramente sereis livres.” (João 8:32 - 36 RA)
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3. CRUCIFICOU O NOSSO VELHO HOMEM

Quando Jesus foi crucificado, todos os que estiveram presentes viram três cruzes e três 
crucificados. Porém o Pai viu uma cena muito diferente. Na cruz do meio, junto com Jesus, viu 
milhões e milhões de crucificados.

Pela revelação do mistério da cruz sabemos que Jesus não somente carregou nossos pecados, 
não só se fez pecado, mas também carregou a nós mesmos naquela cruz. Sua morte foi ‘tudo 
inclusive’. Incluiu-nos no seu corpo.

Romanos 6:6:
“sabendo isto: que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja 
destruído, e não sirvamos o pecado como escravos;” (Romanos 6:6 RA)
(em grego diz: foi co-crucificado)
Nosso velho homem e nossa velha vida, nossa natureza pecaminosa, adâmica, é o que produz ‘os 
pecados’ em nós.

Em Romanos cap. 6, o apóstolo Paulo usa a alegoria de um AMO e um ESCRAVO. O amo é o 
pecado e o escravo é cada um de nós. O amo é mal, déspota, tirano, dominador e cruel. O escravo 
oprimido, cansado, abusado, maltratado tinha uma só possibilidade de libertar-se deste amo: A 
morte. Ao morrer seu amo já não tinha mais poder sobre ele. Isso é o que se passou conosco. Ao 
morrer com Cristo fomos libertos do pecado. O pecado já não tem autoridade sobre nós. Por isso 
diz: “Assim também vós considerai- vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo 
Jesus.” (Romanos 6:11 RA)

2 Coríntios 5.14:
“Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos; logo, todos 
morreram.” (2 Coríntios 5:14 RA)

Gálatas 2.19-20:
“Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado 
com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho 
na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.” (Gálatas 
2:19-20 RA)

Tudo isso já sucedeu há 2000 anos lá na cruz, porém não o recebemos automaticamente, senão 
por meio da Palavra da Cruz, do Kerigma. “Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não 
o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que crêem pela loucura da 
pregação (Kerigma).” (1 Coríntios 1:21 RA)
“Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos 
salvos, poder (dynamis) de Deus.” (1 Coríntios 1:18 RA) Por isso Paulo também disse: “Porque 
eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo; 
logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, 
vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.” (Gálatas 2:19-20 
RA). Não é automático, é pela fé, uma fé contínua, uma fé sempre presente, sempre viva. Uma fé 
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que sempre proclama: Estou crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo, estou... e já não 
vivo eu, e já não vivo eu... mas  Cristo vive em mim... Aleluia! O justo viverá pela fé.

Hebreus 10:10 e 14
“Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma 
vez por todas... Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo 
santificados.” (Hebreus 10:10 e 14 RA)

Quando Jesus exclamou na cruz: Está consumado! Foi porque mediante o seu sacrifício perfeito 
tudo havia sido feito. Não somente o perdão dos nossos pecados, mas também nossa completa 
santificação. Nosso velho homem foi crucificado e fomos santificados por Sua entrega e sacrifício. 
Santificados significa separados do pecado e consagrados para Deus.

4. ABRIU O CAMINHO AO LUGAR SANTÍSSIMO
 
O tabernáculo de Moisés e posteriormente o templo de Jerusalém, estiveram erguidos por 
séculos por duas razões principais:

1. Demonstrar, por meio deste espesso VÉU, que o caminho para a presença de Deus 
estava fechado aos homens por causa do pecado.

2. Esperar o momento culminante e único no decorrer dos séculos em que este VÉU se 
romperia abrindo-nos o caminho à presença de Deus.

Foi exatamente isso o que sucedeu. Mateus, ao relatar a crucificação de Jesus, disse: 
“E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Eis que o véu do santuário se 
rasgou em duas partes de alto a baixo; tremeu a terra, fenderam-se as rochas;” (Mateus 27:50-51 
RA)

Imaginemos a estupefação, o choque paralisante dos sacerdotes que estavam ministrando no 
Lugar Santo ao verem esse VÉU, que ali esteve por séculos, rasgar-se de alto a baixo expondo 
o Lugar Santíssimo aberto completamente. Isso foi figura do que havia sucedido no plano da 
realidade espiritual.

Hebreus 9:12:
“não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo 
dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.” (Hebreus 9:12 RA)

Hebreus 9.24 e 26:
“Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo 
céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus; nem ainda para se oferecer a si mesmo 
muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. 
Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo; 
agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo 
sacrifício de si mesmo, o pecado.” (Hebreus 9:24-26 RA)
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Hebreus 10:19-22:
“Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo 
e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote 
sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o 
coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura.” (Hebreus 10:19-22 RA)

Portanto, irmãos, em virtude do sacrifício de Cristo, o texto nos diz: “Acerquemo-nos”. O véu rasgou-
se. Agora temos liberdade para entrar no Lugar Santíssimo. Podemos chegar confiadamente ao 
trono da graça de Deus. Aleluia!

5. DERRUBOU A PAREDE DA SEPARAÇÃO ENTRE OS HOMENS

Efésios 2.14-16:
“Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da separação que 
estava no meio, a inimizade, aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, 
para que dos dois criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos 
em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade.” (Efésios 2:14-
16 RA)

A que se refere Paulo ao dizer: a parede da separação que estava no meio? 

No átrio do templo de Jerusalém havia uma parede que separava o átrio dos gentios do átrio 
dos judeus. Nessa parede havia uma porta sobre a qual estava inscrito o seguinte: Qualquer 
gentio que atravessar esta porta deve morrer apedrejado. Deus revelou a Paulo que quando 
Jesus morreu na cruz, não só rasgou o véu do templo, mas também que espiritualmente aquela 
parede que dividia os judeus dos gentios foi completamente destruída, por isso disse: “... o qual 
de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade”.  
Cristo através da Sua morte conquistou a paz e acabou com toda a divisão. Agora a igreja é o 
povo de Deus e esse povo é UM. A unidade da igreja foi alcançada na cruz. Toda divisão entre 
os homens se findou na cruz. Deus possui uma só igreja. Cristo tem um só corpo. A divisão atual 
da igreja vai chegar ao seu fim e isso acontecerá quando o mistério de Cristo e Sua obra na cruz 
forem revelados por meio do Kerigma à igreja, através dos verdadeiros apóstolos e profetas do 
Senhor.
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II. O QUE SUCEDEU NA DIMENSÃO 
ESPIRITUAL QUANDO 

JESUS RESSUSCITOU DENTRE 
OS MORTOS?

                                                                                                                                                      
                                                                               

:: O QUE SUCEDEU ENTRE A MORTE E A RESSURREIÇÃO :: 
 
Segundo a revelação do Salmo messiânico (Salmos 16:8-10) e o Kerigma de Pedro pregado no 
Pentecostes (Atos 2:25 – 28 e 31), Jesus desceu ao Seol ou Hades, enquanto o seu corpo estava 
no sepulcro. 

No Hades, morada de todos os mortos no Antigo Testamento, havia dois lugares separados por 
um grande abismo. Lucas 16:19-31. Um era o lugar de consolo, descanso, para onde iam os que 
morriam em fidelidade a Deus, chamado por Jesus de “o Seio de Abraão, ali aguardavam o dia da 
redenção. O outro era o lugar de tormento, para onde foi aquele rico da parábola de Jesus. 
Satanás era quem tinha as chaves do Hades. Ainda que aqueles que dormiam “no seio de Abraão” 
estivessem protegidos por Deus.

Jesus ao vencer Satanás na cruz, tirou de suas mãos as chaves do Hades e da morte (Ap 1:17-
18), entrou no Hades e pregou o Kerigma. Para os que estavam no lugar de tormento lhes 
confirmou sua condenação (1 Pedro 3:18-20 e 4:6), e aos que estavam no seio de Abraão, cativos 
na esperança, resgatou-os dali e “... levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, 
que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele 
que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas.” 
(Efésios 4:8-10 RA)

:: O QUE SUCEDEU COM JESUS CRISTO NA SUA RESSURREIÇÃO ::

Efésios 1:19-23
“e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força 
do seu poder; o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à 
sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de 
todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas 
as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu 
corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.” (Efésios 1:19-23 RA)
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A entrada de Jesus ressuscitado pelas portas das mansões eternas.
Salmos 24:7-10

“Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da 
Glória. Quem é o Rei da Glória? O SENHOR, forte e poderoso, o SENHOR, poderoso nas batalhas. 
Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da 
Glória. Quem é esse Rei da Glória? O SENHOR dos Exércitos, ele é o Rei da Glória.” (Salmos 24:7-
10 RA)

Filipenses 2:9-11

“Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, 
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda 
língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.” (Filipenses 2:9-11 RA)

:: O QUE SUCEDEU CONOSCO NA RESSURREIÇÃO DE CRISTO ::

Efésios 2:4-7

“Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando 
nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, - pela graça sois salvos, e, 
juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus; 
para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, 
em Cristo Jesus.” (Efésios 2:4-7 RA)

CONCLUSÃO: Jesus disse aos judeus de Jerusalém: “Destruí este santuário, e em três dias o 
reconstruirei.” (João 2:19 RA). Potencialmente tudo já foi feito na cruz e na ressurreição, falta ser 
comunicado o Kerigma a todas as nações para que obedeçam a fé.

Na morte e ressurreição de Jesus Cristo há PERDÃO E PODER para a salvação e transformação 
- de TODOS os homens, de TODAS as raças e nações, e de TODOS os séculos - à mesma 
imagem e semelhança de Cristo, a fim de que todos sejam parte da única, gloriosa igreja do 
Senhor, para a glória de Deus Pai, por todos os séculos dos séculos. AMÉM. 
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4. A REVELAÇÃO 
DO MISTÉRIO DE 

NOSSA UNIÃO COM 
CRISTO

 
  

         

:: DE QUE MODO NÓS, OS FILHOS DE DEUS,
ESTAMOS UNIDOS A JESUS CRISTO? ::

 

No capítulo anterior vimos “A revelação do mistério da obra de Redenção”, ou seja, A OBRA DE 
CRISTO POR NÓS em sua morte e ressurreição.  Neste capítulo veremos A OBRA DE CRISTO EM 
NÓS.  

Um homem chamado Jesus de Nazaré viveu neste mundo num momento da história muito 
distante de nós e em lugar geográfico também longe da grande maioria. Aos 33 anos de idade 
morreu cravado em uma cruz. Ressuscitou dentre os mortos e assentou-se a destra da Majestade 
nas alturas. Sem dúvida o Kerigma apostólico declara que nós, os cristãos, ESTAMOS UNIDOS A 
CRISTO EM UMA UNIÃO BEM PRÓXIMA E TRANSCENDENTE QUE NÃO PODEMOS VIVENCIÁ-LA 
COM QUALQUER OUTRA PESSOA ATUALMENTE. Essa união é tão forte e permanente que vem a 
ser mais até do que aquela que alguém possa ter com seu próprio cônjuge. 

 A união do cristão com Cristo é tão profunda e completa que não é possível descrevê-la com uma 
só frase. O Novo Testamento utiliza três expressões diferentes para proclamar nossa união com 
Jesus Cristo: “EM CRISTO”, “COM CRISTO”   e “CRISTO EM NÓS”.  

Se Cristo está nos céus à destra do Pai e nós aqui na Terra, de que modo estamos tão unidos a 
Jesus Cristo? Como se produz nossa união com Cristo? 

NOSSA UNIÃO COM CRISTO SE PRODUZ POR MEIO DO ESPÍRITO SANTO. 

Jesus antes de ir ao Pai disse a seus discípulos (João 14.16-18, 20,23 RA): “E eu rogarei ao Pai, e ele 
vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que 
o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele habita 
convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros”... ”Naquele dia, vós 
conhecereis que eu estou  em meu Pai, e vós, em mim, e eu estou em vós ...      ...Se alguém me 
ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.”  

- O Espírito é enviado por Cristo até nós para habitar-nos. As três pessoas da Trindade são UMA. 
Recebendo uma é o mesmo que receber as três.
- Mediante a essa habitação mútua do Pai, Filho e Espírito Santo, ter o Espírito é ter Cristo em nós. 
- O Espírito é o contato entre o Cristo histórico e ressurreto e nós. O Espírito é o ponto certo de 
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união com Cristo. Ao possuir o Espírito ficamos intimamente unidos a Cristo. A separação de 
tempo e espaço fica salva.
- Tecnicamente falando o que habita em nós é o Espírito Santo, pois Cristo está à destra do Pai, 
todavia por tudo o que foi dito anteriormente é correto dizer: “Cristo vive em mim”. 

1 Coríntios 6.17: “Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.”
2 Coríntios 3.17: “Ora, o Senhor é o Espírito; e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”  

É através da presença e ação do Espírito que podemos experimentar a obra redentora de Cristo 
em nós, o perdão de nossos pecados, a crucificação do nosso velho homem, o poder de sua 
ressurreição, a vida de vitória Nele, a plenitude de seu amor, graça, gozo, paz, paciência. O 
Espírito reproduz em nós as qualidades de Cristo, as virtudes de Seu caráter e transforma-nos à 
Sua imagem. 

Consideremos três expressões importantes que descrevem nossa união com Cristo:

1.  EM CRISTO 

Esta expressão “em Cristo” e as equivalentes” no Senhor”, “Nele”, “em quem”, etc., são as mais 
freqüentes do Novo Testamento que descrevem nossa nova situação espiritual e nossa união 
com Cristo. Elas aparecem mais de 160 vezes. Junto com as outras expressões mencionadas, 
constituem a coluna vertebral onde se desenrola a revelação de nossa união com Jesus Cristo. Por 
isso a Versão na Linguagem de Hoje traduz essa expressão “em Cristo” por “em união com Cristo” 
ou “unidos a Cristo”. 

2 Coríntios 5.17: “E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; 
eis que se fizeram novas.” 

ANTES ESTÁVAMOS FORA DE CRISTO

•	 Estávamos em Adão. Antes pertencíamos a árvore genealógica de Adão. Tínhamos uma 
natureza caída, pecaminosa. Porém fomos cortados dessa árvore e injetados na árvore 
de Cristo. Agora estamos nele. Temos a vida de Cristo. Somos nova criação em Cristo 
(Romanos 5.12-21/11.17-24). 

•	 Estávamos mortos em nossos delitos e pecados (Ef. 2.1-5). Seguíamos o curso do mundo, 
dominado por forças malignas; vivíamos segundo os desejos, os pensamentos e a 
vontade da carne. Mas Deus nos ressuscitou, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus.  

•	 Estávamos sob a potestade das trevas. Contudo agora estamos em Cristo e fomos libertos 
da potestade das trevas e transportados ao reino de Jesus Cristo. Ele agora é nosso 
Senhor e Rei (Cl. 1.13).

•	 Estávamos debaixo da lei. O antigo regime da lei mostra-nos a vontade de Deus e exige de 
nós obediência, todavia não nos capacita a cumpri-la. Agora, ao estar em Cristo, estamos 
livres da lei (Rm. 7.6). O Espírito capacita- nos a cumprir plenamente a vontade de Deus. 
“a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, 
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mas segundo o Espírito”. (Romanos 8:4 RA) 

•	 Estávamos na carne. A carne significa o homem em sua debilidade e pecado.  A carne é 
o homem por si mesmo, incapaz de agradar a Deus. Viver segundo a carne é agir com 
nossos próprios recursos. E no melhor dos casos é procurar fazer a vontade de Deus por 
nossas forças. O resultado é fracasso, frustração, condenação (Rm. 7-14-25). No pior 
dos casos é soltar o potencial de maldade que há em nós. (Gl. 5.19-21). Estar em Cristo 
é andar em Espírito. O Espírito veio para comunicar-nos a eficácia da morte de Cristo 
sobre nossa carne, e a vida do ressurreto Senhor, a fim de que andemos em novidade 
de vida. Pelo Espírito estamos unidos a Cristo em novidade de vida. Pelo Espírito somos 
um com ele, um com sua morte para não vivermos segundo a carne, porém segundo as 
inescrutáveis riquezas de suas virtudes, poder e graça em nós. Estar em Cristo é o oposto 
de estar na carne. 

AGORA ESTAMOS EM CRISTO

Como e quando se produziu nossa união com Cristo? 

Romanos 6.3-4:

“Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos 
batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo; para 
que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também 
andemos nós em novidade de vida.” (RA)

O batismo não é simplesmente uma cerimônia, e sim uma experiência espiritual. Havendo 
nós nos arrependido da vida de pecado e aceitado a Jesus como Senhor somos batizados não 
simplesmente na água, e sim em Cristo Jesus. Somos “submergidos” na pessoa de Cristo, somos 
inseridos nele. Somos batizados em sua morte. Somos sepultados juntamente com ele para 
morte. Nossa velha vida morre ao unir-se pela fé à morte de Jesus. E com ele ressurgimos para 
uma nova vida. Agora estamos em Cristo “E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as 
coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.” (II Co. 5.17 RA)
 

Todas as promessas de Deus são para os que estão em Cristo Jesus.

•	 “Nos escolheu nele antes da fundação do mundo” (Ef 1.4) 

•	 “Em quem temos redenção, por seu sangue, o perdão de pecados” (Ef. 1.7) 

•	 “Nos fez aceitos no Amado” (Ef. 1.6) 

•	 “Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus” (Rm. 8.1) 

•	 “Nele tivemos  herança…” (Ef. 1.11) 

•	 “Nele… fomos selados com o Espírito Santo…” (Ef. 1.13) 

•	 Somos “feitos justiça de Deus nele” (2 Co. 5.21) 

•	 Somos “santificados em Cristo Jesus…” (1 Co. 1.3) 
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•	 “Nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.” (Ef. 
1.3)

•	 “Nós estamos completos nele…” (Cl. 2.10) 

•	 “Tudo podemos em Cristo que nos fortalece” (Fp. 4.13) 

 
Estar em Cristo é nosso novo estado, nossa nova realidade, nossa nova situação, nosso novo 
“habitat”, nossa nova condição: somos um com Cristo. Estamos unidos a ele. Estamos nele. Isto é 
o que proclama o Kerigma e apela a nossa fé. Para desfrutar tudo o que a palavra de Deus nos diz 
sobre nossa união com Cristo devemos confiar Nele e agir em conseqüência disso!

A Palavra de Deus exorta-nos a fazer todas as coisas em Cristo, e não em nós mesmos:

•	 Estar firmes no Senhor (Fp. 4.1) 

•	 Ser todos de um mesmo sentir no Senhor (Fp. 4.2) 

•	 Regozijar-nos sempre no Senhor (Fp. 4.4) 

•	 Andar nele, e estar arraigados e edificados nele (Cl. 2.6-7) 

•	 Fortalecer-nos no Senhor, e na força do seu poder (Ef. 6.10) 

•	 Permanecermos nele como o ramo na videira (Jo. 15.4-7). Nestes versículos  Jesus insiste 
5 vezes a seus discípulos a que permaneçam nele para dar fruto. 

•	 “Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou” (1 Jo. 2.6). 

  
 Antes estávamos em Adão, porém agora estamos em Cristo.  Outrora andávamos em pecado, 
mas agora andamos em Cristo. Agora nossa vida é a vida de Jesus. Como o ramo está unido a 
videira, assim nós estamos unidos a Cristo. A seiva da videira que é a vida de Cristo, corre pelo 
nosso interior. Os frutos amargos daquela velha árvore se limparam e apareceram os novos frutos 
de Cristo em nossa vida. E esse novo fruto, doce e delicioso, é o caráter Dele em nós.

Estamos em Cristo! Essa é nossa nova realidade!  Assim Deus nos vê e assim nós mesmos devemos 
nos ver. Ele é nossa vida, nosso centro, nosso Senhor, nossa força, nossa vitória, nossa razão 
de ser, nosso motor, nosso tudo. Aleluia! Sem ele nada podemos; nele podemos fazer toda a 
vontade de Deus.

  2. COM CRISTO 

Crucificados juntamente com ele. 

Romanos 6.6 (RA): “Sabendo isto: que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o 
corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos.

Gálatas 2.20 (RA): “Com Cristo estou juntamente crucificado, logo, já não sou eu quem vive, mas 
Cristo vive em mim; e esse viver que agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me 
amou e a si mesmo se entregou por mim.”
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Já dissemos que quando Jesus foi crucificado, todos viam três cruzes e três crucificados. Sem 
dúvida o Pai, a única testemunha da dimensão espiritual, via na cruz do meio milhões e milhões 
de crucificados, juntamente com seu Filho! É que Jesus não carregou somente nossos pecados, 
mas a nós mesmos. Por isso Paulo, proclamador dessa revelação disse: “Nosso velho homem foi 
crucificado juntamente com ele”. 

Cristo sendo Deus, decidiu tornar-se homem, ser um conosco. E sendo homem fez-se um com 
nosso velho homem. Uniu-se com nossa velha natureza pecaminosa com a finalidade de ir à cruz 
e crucificar ali o que éramos antes.

Quando me casei  perguntaram-me: 
“Jorge, aceitas Silvia como tua esposa?”. 
Eu respondi: 
 “Sim, aceito”! 
Depois perguntaram a ela:
 “Aceitas Jorge como teu marido?”
E ela respondeu: 
“Sim, aceito”! 
E desse modo oficializou-se a aliança diante de Deus e dos homens. Daquele dia em diante nos 
tornamos um. 
Do mesmo modo o Pai perguntou a Jesus: 
“Jesus, aceitas ser um com os pecadores”? 
E Jesus respondeu:”
“Sim, aceito”! 
Essa foi a decisão de Jesus. 
Quando fomos batizados o Pai perguntou a nós:
 “Aceitam ser um com Jesus?”
E nós respondemos: 
“Sim, aceitamos”! 
E logo fomos batizados. Com aquela aliança formalizou-se nossa união definitiva com Jesus.

Mortos e sepultados com Cristo

Colossenses 2.12(RA): “Tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente 
fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos”. 

Estamos mortos com Cristo Jesus. Não temos por que pecar. O pecado já não tem poder sobre 
nossa vida. Fomos libertos pela morte de Jesus. A figura que Paulo usa em Romanos 6 é a figura 
de um amo e um escravo. Nela o amo é o pecado e o escravo somos nós. O pecado é representado 
por um amo muito malvado, dominador, tirano, que nos obriga a pecar compulsivamente. 
Antigamente um escravo não tinha possibilidade de ser liberado, não possuía recursos e nem 
dinheiro. O escravo só contava com uma saída para ser livre de seu amo: A morte. Um dia esse 
escravo morreu; e seu amo perdeu toda autoridade sobre ele. A morte foi sua libertação. 

Nós não temos mais porque obedecer ao antigo amo; o pecado.  Podemos equivocar-nos, o 
inimigo tentar enganar-nos, porém temos que agarrar-nos a Palavra de Deus e crermos na verdade. 
Declaremos ao pecado e a Satanás: «Estamos mortos com Cristo Jesus, estamos crucificados, já 
não vivemos mais para nós; Cristo vive em nós. Somos livres!

Estamos mortos para o pecado. A palavra morte significa ruptura definitiva de relações. Nós em 
Cristo rompemos definitivamente todo vínculo com o pecado e juntamente com ele ressuscitamos.
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Ressuscitados e glorificados com Cristo    

Efésios 2.5-6(RA): “… nos deu vida juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e, juntamente 
com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus  .”                              

Não só estamos mortos; também ressuscitamos com Jesus. Todos estes verbos no grego foram 
escritos com o prefixo ‘sun’. Sua tradução para o português seria: simultaneidade, companhia, 
junto. Ex. Corressuscitou ou assim mesmo nos fez coassentar nos lugares celestiais com Cristo.

Aonde estamos agora? 

Fisicamente estamos na terra. Vivemos rodeados de situações e circunstâncias humanas e 
terrenas dentro de um corpo mortal. Estamos sujeitos ao cansaço, a fome, as enfermidades e 
até a morte. Nosso homem exterior se desgasta, se deteriora. Estamos expostos a perigos, ao 
sofrimento, a dor e a debilidade. Nosso vaso continua sendo de barro. Todavia em nosso espírito 
estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais! Nosso corpo ainda não foi glorificado, 
contudo nosso espírito sim (Rm 8.30). Espiritualmente estamos na glória, assentados com Cristo, 
em plena comunhão com o Pai no Lugar Santíssimo. Participamos da festa celestial junto com os 
redimidos e os anjos. Temos em nosso espírito uma eterna canção: ‘O Cordeiro que foi imolado 
é digno de toda adoração’. Vivemos maravilhados pela sublime graça de nosso Pai. Cristo é nossa 
vida, nossa força, nossa alegria! Não encontramos palavras para expressar nossa gratidão a Deus! 

O que precisamos fazer para experimentar esta vida de glória aqui na terra? Nada. Tudo já foi 
feito. Não é através de obras para que ninguém se glorie; é por fé. Jesus já fez por nós. Só nos 
resta crer. “Se crermos, veremos a glória de Deus.” Fé é crer em Deus.

CREIA QUE ESTÁ ASSENTADO COM CRISTO EM LUGARES CELESTIAIS E DESFRUTE A VIDA TERRENA 
COM GLÓRIA CELESTIAL. 
 

 3. CRISTO EM NÓS 
Cristo em pessoa, num corpo glorificado está assentado à destra do Pai nos céus; sem dúvida a 
revelação do Novo Testamento declara de forma reiterada e clara que Cristo está em nós.  

Gálatas 2:20: (RA)  “logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim...”. 

Colossenses 1:27(RA): “… Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério 
entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória.”

De que modo se dá essa presença de Cristo em nós?

1 Coríntios 15.45 (RA): “Pois assim está escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. 
O último Adão, porém, é espírito vivificante”. 

O Verbo que se fez carne é o último Adão, que ao morrer na cruz eliminou o primeiro Adão. 
Ressuscitou com corpo glorificado e incorruptível, foi exaltado e está a direita do Pai; foi feito 
espírito vivificante, isto é, transformou-se em ‘espírito que dá vida’ e através do Espírito Santo 
veio  habitar em nossos corações. Nosso espírito estava morto, separado de Deus, porém ao 
receber a Cristo, o Senhor, penetrou em nós o Espírito vivificante dele e instalou no nosso interior 
a eficácia de sua morte (perdão e libertação) e o poder de sua ressurreição (vida, glória e poder) 
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e nos vivificou.     

Romanos 8.9-11(RA): “Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito 
de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, 
Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida, 
por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, 
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo 
mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita.” 

Notemos que as expressões sublinhadas: ‘o Espírito’, ‘o Espírito de Deus’, ‘o Espírito de Cristo’, 
‘Cristo’, ‘o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos’, ‘ seu Espírito’ são usadas 
nestes três versículos. Isto nos revela que pelo Espírito Santo Cristo verdadeiramente está em 
nós.
 

 3.1. CRISTO VIVE EM MIM 

“logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, 
vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim”.  (Gálatas 2.20-RA).

 Cristo vive em mim não significa que Cristo meramente está em mim, se não que ele vive por 
mim, isto é, em meu lugar; sem anular de nenhum modo minha responsabilidade pessoal. Eu, 
voluntariamente, pela fé permito que ele seja o motor que inspire e impulsione todas as minhas 
ações e reações. Pela fé desfaço meu velho homem; considero-me crucificado juntamente com 
Cristo. Ao crer no kerigma de minha cocrucificação com Cristo, bloqueio o meu velho homem, 
incluindo meus velhos sentimentos, emoções, pensamentos, atitudes e condutas. Considero a 
mim mesmo débil e completamente incapaz de agradar a Deus e de fazer sua vontade, porém 
como já não sou mais eu quem vive e sim Cristo vive em mim; ele em mim é capaz e poderoso 
para fazer a vontade de Deus.

É Cristo em mim o que ama, perdoa, serve, vence o pecado, vive em santidade, obedece ao Pai, 
diz sempre a verdade. É Cristo em mim quem ora, fala, prega, ensina, sara os enfermos, expulsa 
os demônios. 

Antes nossa experiência era completamente outra: não conseguíamos fazer o bem que queríamos, 
todavia o mal que desejávamos evitar é o que voltávamos a cometer (Rm 7.15-20). Mas agora a 
vida vitoriosa de Cristo em nós aperfeiçoa-nos para cumprirmos sua vontade, operando em nós 
o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. (Hebreus 13.21).

A função do Espírito Santo é reproduzir em nós o caráter de Cristo: Amor, gozo, paz, paciência, 
benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. (Gl. 5.22-23).

Cristo é a videira, nós os ramos. Assim como os ramos estão na videira e a videira está nos ramos- 
por meio da sua rica seiva, do mesmo modo estamos em Cristo e ele em nós. Jesus disse: “Eu 
sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque 
sem mim nada podeis fazer... Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e assim vos 
tornareis meus discípulos”. (Jo 15. 5 e 8-RA).                    
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 3.2. CRISTO EM NÓS, A ESPERANÇA DA GLÓRIA. 

Colossenses 1.27- (RA): “… é Cristo em vós, a esperança da glória”.

Efésios 1:18 –(RA): “… a riqueza da glória da sua herança nos santos”. 

Glória é a manifestação visível das virtudes invisíveis de Deus. Por isso a Bíblia diz: “Os céus 
proclamam a glória de Deus...”. (Salmos 19.1-RA). Também diz que “toda a terra está cheia de sua 
glória” (Is 6.3-RA). Nós podemos ver a glória de Deus em uma flor, em um animalzinho, em um 
bebê recém-nascido, em uma árvore, na natureza. A terra está cheia de sua glória. Tudo revela 
que Deus é grande e poderoso. Quando o homem vê a glória de Deus fica maravilhado e declara: 
Glória a Deus! Pois atribui a Ele toda a glória. 

 No entanto a máxima e total manifestação da glória de Deus é Jesus, o Verbo que se fez carne. Por 
isso João disse: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos 
a sua glória, glória como do unigênito do Pai.” (Jo 1.14-RA). O Deus eterno, invisível, onipotente, 
cheio de graça, amor e verdade, fez-se carne, tornou-se visível em Jesus. Quando a invisibilidade 
de Deus se manifesta aos homens, a Bíblia denomina a isso ‘glória’. Jesus é a imagem do Deus 
invisível. O resplendor de Sua glória.  

A Bíblia diz que “nele (em Jesus) habita corporalmente toda a plenitude da Divindade” (Colossenses 
2.9-RA). A totalidade dos atributos e virtudes do Pai se se encontra no Filho. 

Jesus disse ao Pai: “Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, 
como nós o somos” (Jo 17.22-RA). 

E também declarou: “eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade...” (Jo 
17.23-RA).

Imaginemos três círculos concêntricos: O primeiro círculo somos nós. Dentro dele, tangencialmente 
há outro círculo: Jesus. E dentro do segundo círculo, também tangencialmente há um terceiro 
círculo: o Pai.

Pois bem, a grande pergunta é: Onde está o Filho? Coloque sua mão no peito e declare: Está aqui! 
Está em mim! Está em nós!

Jesus, habitado pela plenitude do Pai com todas as suas virtudes e atributos, agora está em você.

Cristo em nós é a esperança da glória. Há esperança para você e para mim. Essa esperança é Jesus. 
É esperança de transformação. “... somos transformados, de glória em glória, na sua própria 
imagem, como pelo Senhor, o Espírito.” (2 Coríntios 3.18-RA). 

Há esperança para a igreja: Cristo em nós. Há esperança para as nações: a igreja gloriosa, cheia 
de toda a plenitude de Deus. E essa plenitude alcançará a igreja por intermédio da proclamação 
do kerigma: a revelação do mistério de nossa união com Jesus Cristo.

Oh, que recebamos espírito de sabedoria e revelação para conhecer as riquezas da glória de sua 
herança nos santos! Amém!  
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5. A REVELAÇÃO 
DO MISTÉRIO DO 

CORPO DE CRISTO,
 A IGREJA

 

:: O QUE É A IGREJA? ::

1.  O PROJETO ETERNO DE DEUS 
(Do prólogo escrito por Silvia Himitian ao livro de minha autoria O Projeto do Eterno):

Desde o início dos tempos Deus tinha um projeto…

Tratava-se do grande projeto de Deus; do único plano de todas as eras que fez convergir 
nele todos seus desejos, intenções, propósitos e poder. Dentro dele fluía a mesma história 
da humanidade, ainda que com múltiplos desvios e intentos com a finalidade de deter-lo 
influenciados por homens levados pelas forças do mal. 

Não há nada que fique fora do projeto de Deus. E cada um de nós está incluído em seu 
plano; há um lugar e devemos agir para que o que Deus tencionava alcançar através dos 
tempos seja cumprido.

Não há muitos planos e nem muitas propostas. É o grande projeto que Deus determinou 
alcançar desde a eternidade, antes de toda a existência. E que hoje ainda é o mesmo.

O Senhor não possui muitas vontades e propósitos distintos para seus filhos. Não tem 
infinidades de planos para o mundo. Não atomiza a potência do Reino em múltiplos 
projetos diferentes. Deus tem um grande projeto: “convergir nele todas as coisas” 
(Efésios 1.10-RA), isto é, que todas as vidas e pessoas, as circunstâncias particulares e os 
acontecimentos históricos venham convergir nele o cumprimento de seu plano.

Deus não se propôs realizar um projeto temporário, com prazo de vencimento; mas 
eterno, transcendente, perene. Partiu da eternidade e atravessou a história em direção 
a eternidade futura; e no cumprimento dos tempos reunir tudo em Cristo. Não como um 
final, porque em Deus não há finais, a não ser como realização da plenitude das plenitudes 
que uma vez alcançada manter-se-á para sempre. E nela teremos parte também.
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Esse projeto eterno foi um mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas 
(Efésios 3.9). Paulo ao referir-se a ele disse: “Mistério, o qual, em outras gerações, não foi dado a 
conhecer aos filhos dos homens, como agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, 
no Espírito”. (Efésios 3.5-RA).

Esse único, eterno e grande projeto de Deus – mesmo que pareça incrível- pode-se resumir em 
uma só palavra: igreja.

A IGREJA

•	 Não é um  edifício, são pessoas. 

•	 Não é uma instituição humana uma associação ou entidade jurídica, é uma família. 

•	 Não é o clero (ministros ordenados, pastores), é o povo. 

•	 Não é toda a humanidade, são aqueles que estão em Cristo. 

•	 Não é uma congregação – ainda que se congregue com regularidade – são todos os filhos 
de Deus durante as 24 h. do dia todos os dias da semana. 

A igreja não nasceu na mente de Deus 2.000 anos atrás quando Ele enviou seu Filho ao mundo. A 
igreja esteve na mente e coração de Deus desde os séculos eternos, “antes da criação do mundo”.

A igreja não foi o Plano B de Deus depois da queda do homem.  A igreja é o plano A de Deus antes 
da existência de homens ou demônios. A queda foi um desvio, um atentado contra o projeto 
eterno de Deus. A redenção trouxe de volta as coisas ao plano original.

A igreja é a família que Deus se propôs ter, segundo seu beneplácito, segundo o desígnio de sua 
vontade, segundo o puro afeto de seu amor, segundo as abundantes riquezas de sua graça. O 
pecado revelou a imensidão inimaginável de sua graça.

A criação do homem e da mulher, a instituição do matrimônio, a procriação, a encarnação do 
Verbo, o sacrifício redentor de Cristo, sua ressurreição e exaltação. A vinda do Espírito Santo, os 
dons e ministérios, a palavra de Deus, a evangelização, o fazer discípulos, o kerigma, a didaké, 
estão na mesma linha, apontam para o mesmo objetivo: a realização do projeto eterno de Deus 
que é a igreja.

2. A REVELAÇÃO DO MISTÉRIO DE SUA VONTADE 
Efésios 1.9-10-(RA): “... desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito 
que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas 
as coisas, tanto as do céu como as da terra.”

 Deus, por sua graça, nos deu a conhecer o mistério de sua vontade. Tratava-se de um mistério, um 
segredo, só conhecido por Deus. Esse conhecimento não se podia adquirir por esforço humano, 
seja intelectual, racional ou espiritual, a não ser unicamente pela revelação de Deus.

A palavra principal que revela o mistério de sua vontade é o verbo reunir. Deus a si mesmo se propôs 
‘re-unir’ (unir novamente) todas as coisas em Cristo. Este verbo no grego é   anakefalaiosastai. 
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É uma palavra composta: Ana = novamente, y  kefalé = cabeça. Significa unir novamente tudo 
sob uma cabeça. O significado do texto é o seguinte: Deus propôs unir tudo novamente sob uma 
cabeça que é Cristo. 

Esta expressão grega era usada antigamente quando um exército derrotado, dizimado e dispersado 
voltava a reunir-se, reagrupar-se e reorganizar-se sob a autoridade de um novo comandante, 
chefe. 

Esta revelação pressupõe-se pelo menos três coisas:

1. Que originalmente no universo tudo estava unido e ordenado harmonicamente sob a 
autoridade de Deus. 

2. Que algo havia sucedido no mundo e rompido essa unidade. 

3. Que Deus, sabendo de antemão que isso iria acontecer com a humanidade, pela sua 
graça providenciou um resgate, a fim de colocar tudo novamente sob a autoridade de 
Cristo como cabeça.  Consideremo-lo mais detalhadamente: A palavra mundo no grego 
é cosmos (“antes da fundação do cosmos”), e significa ordem, harmonia, beleza.  Deus 
criou o universo em unidade, ordem e perfeita harmonia. Justamente a raiz da palavra 
universo é um. Tudo no universo tinha a forma de uma unidade sob o governo de Deus.

Qual é o plano original de Deus para a humanidade? 

A unidade de tudo e de todos. Uma família de muitos filhos semelhantes a seu Filho vivendo 
num mundo unido, formoso, harmonioso; e o homem, criado a imagem de Deus, em perfeita 
comunhão com Ele, amando-o, adorando-o e obedecendo-o. Um lugar onde há unidade do 
homem com seu próximo, harmonia do ser humano com a natureza e com a criação. A unidade do 
matrimônio, da família e de toda a humanidade. O projeto eterno de Deus era e é uma sociedade 
unida, solidária, sem egoísmos nem rivalidades; uma humanidade que viva em paz e amor; onde 
cada um imbuído do amor de Deus, ame a seu próximo como a si mesmo. 

O que rompeu essa unidade?

Infelizmente o homem rebelou-se contra o Senhor, aceitando a proposta do inimigo de Deus 
pecando. Assim entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Morte significa separação, 
divisão. Rompeu-se a unidade do homem com Deus, do homem consigo mesmo e do homem 
com seu próximo. Surgiram as inimizades, as lutas, os homicídios, os fratricídios, as guerras, 
as injustiças, os divórcios, a avareza, a injusta distribuição das riquezas, os conflitos sociais, a 
discriminação racial. A história da humanidade converteu-se em guerras, sangue, ódio, violência, 
crimes e morte. Quão distante do projeto de Deus vive a humanidade! 

O que Deus propôs-se a fazer? Qual foi o seu plano? 

Deus não abandonou o mundo a sua própria sorte. Por seu grande amor, na plenitude dos 
tempos, enviou a seu Filho para consumar seu plano redentor. Cristo pagou com sua morte o 
preço de nossa redenção, destruiu em seu corpo nossas inimizades, nos reconciliou  com Deus e 
com nossos semelhantes. O Pai ressuscitou a seu Filho de entre os mortos e o exaltou ao máximo 
e o estabeleceu como cabeça de uma nova humanidade. A vontade de Deus é voltar a unir todos 
os homens sob a autoridade de Cristo. Jesus Cristo é a proposta de Deus para a solução de todos 
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os problemas da humanidade.

 O que é a igreja? 

A igreja é aquela parte da sociedade que agora está em Cristo. Éramos filhos de Adão, porém ao 
aceitar a Cristo como Senhor e em virtude de seu sacrifício redentor, nos reconciliamos com Deus 
e com os homens. A igreja é a humanidade reconciliada em Jesus.

Em um mundo dividido, cheio de inimizades, onde reina o individualismo, o egoísmo, a injustiça, 
a incompetência e as guerras, a igreja é aquela parte da humanidade que, em Cristo, novamente 
é uma com Deus e com seus irmãos. A igreja em sua natureza essencial, é sinônimo de perdão, 
de paz, de reconciliação, de amor, de serviço. A igreja é comunidade, família, unidade; é ósculo 
santo, abraço fraterno, pão repartido, comunhão de bens, entranháveis afetos; é o fim da solidão, 
do individualismo, das divisões e das guerras. A igreja é a “Paz” de Deus instalado entre os homens 
para manifestar ao mundo o maior de todos os milagres.

A igreja é a solução visível de Deus a todos os problemas da humanidade. O sal e a luz, o modelo 
que Deus propôs a todas as nações. “... Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus 
se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno 
propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Ef. 3.10-11-RA).

3. A EPÍSTOLA AOS EFÉSIOS É A QUE CONTÉM O MAIS ALTO CONTEÚDO 
DE REVELAÇÃO SOBRE A IGREJA 

A palavra ‘igreja’ é mencionada 9 vezes em toda a epístola: 1.22; 3.10,21 e mais 6 vezes no capíuto 
5. Porém em cada versículo se faz menção da igreja ao usar o pronome na primeira pessoa do 
plural “nós”, ou “nos”, ou em forma tácita. Também ao dirigir-se aos destinatários da epístola 
“vós” na segunda pessoa do plural.

Cap. 1

v. 3 “Nos abençoou… em Cristo”

v. 4  “Nos escolheu em Cristo… 

v. 5  “Nos predestinou para adoção como filhos seus por Jesus Cristo.

v. 6  “Nos fez aceitos no Amado”

v. 7  “ em quem temos (nós) redenção…”

v. 8  “(graça) que fez superabundar em nós…”

v. 9  “dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade…”

v.10   Propôs-se a reunir-nos em Cristo

v.11    Fomos feitos herança em Cristo

v.12   A fim de sermos para o louvor de sua glória

v.13   Fomos selados com o Santo Espírito da promessa;

v.18   Sabermos que temos esperança
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v.18   Temos a riqueza da glória da sua herança em nós.

v19    Contamos com a suprema grandeza do seu poder 

v.22-23   Formamos o corpo de Cristo.

v.23  Constituímos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.

Cap.2  

v. 1-3  Estávamos mortos em pecados, e andávamos segundo o curso deste mundo, segundo 
Satanás e a carne.

v. 4  Fomos objetos da misericórdia, do amor, e da graça de Deus.

v.5-7 Fomos ressuscitados e glorificados com Cristo e assentados juntamente com ele nos lugares 
celestiais, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas de sua graça. 

v.9-10 Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. 

E ASSIM PODERÍAMOS SEGUIR POR TODA A EPÍSTOLA

:: A NATUREZA DA IGREJA E SUA UNIDADE ::
 

Efésios 2.14-22 
1.  A igreja é UM SÓ POVO (v.14- RC): “Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez 
um, e derribando a parede de separação que estava no meio”.

Cristo através de sua morte conquistou  a paz e acabou com toda divisão. Agora a igreja é o povo 
de Deus, e esse povo é um só. 

2. A igreja é UM SÓ E NOVO HOMEM (v.15-RA): “Aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na 
forma de ordenanças, para que dos dois criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz.”

Essas ordenanças eram costumes religiosos, ritos e tradições do homem que não podiam 
controlar mais os atos externos dos seres humanos, e que fomentavam a hipocrisia, a rivalidade. 
Cristo satisfez as legítimas exigências da Lei ao morrer por nós. A morte de Cristo pôs fim a velha 
humanidade, caracterizada pelas inimizades e divisões. E em sua ressurreição, Jesus Cristo criou 
um novo homem corporativo, uma nova humanidade. Essa nova humanidade é a igreja. Já não há 
gentios nem judeus, todo aquele que está em Cristo torna-se um. Aleluia! 

3.  A igreja é UM SÓ CORPO (v.16-RA): “…  e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por 
intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade”.

A obra da cruz realizou uma dupla reconciliação: com Deus e com os homens. Uniu-nos em um 
só corpo. A igreja, o corpo de Cristo.  A figura do corpo expressa de um modo mui forte a unidade 
da igreja. Um corpo dividido é uma contradição. Todos nós cristãos, sejamos de origem gentia ou 
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judia, pertencemos a mesma igreja. Cristo tem um só corpo.  

4. A igreja é UM SÓ SACERDÓCIO (v.17-18-RA): “E, vindo, evangelizou paz a vós outros que 
estáveis longe, e paz também aos que estavam perto; porque, por ele, ambos temos acesso ao 
Pai em um Espírito”.

Agora todos nós, membros do povo de Deus, somos sacerdotes e temos livre entrada ao Pai, 
ao Lugar Santíssimo. Já não há classes especiais, não há clérigos e leigos. Somos um povo de 
sacerdotes. Aleluia! (Apocalipse 1.5 y 6; 1 Pedro 2.5 e 9).

Não importa a origem: judia ou gentia. Se estamos em Cristo, temos o mesmo acesso a presença 
de Deus.  

5.  A igreja é UMA SÓ NAÇÃO (v.19 a-RA): “Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas 
concidadãos dos santos,”.

Os estrangeiros que residem em um país geralmente sentem-se inferiorizados, ou são desprezados 
e discriminados. Mas, glória a Deus, que na igreja não há nenhuma diferença: todo filho de Deus 
(não importa sua raça ou etnia) tem a mesma cidadania. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio 
real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus... (1 Pedro 2.9-RA). 

6.  A igreja é UMA SÓ FAMILIA (v.19 b- RA): “… e sois da família de Deus”.
A igreja é a família de Deus. Deus é nosso Pai.  Cristo, o primogênito, e, todos nós, que nascemos 
de novo somos convertidos, em Filhos de Deus. Somos irmãos, pertencemos a mesma família. Há 
um só Pai, uma só família, uma só irmandade, uma só igreja. 

7.  A igreja é um SÓ EDIFÍCIO-TEMPLO (v.20-22-RA): “edificados sobre o fundamento dos 
apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, 
bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estais 
sendo edificados para habitação de Deus no Espírito.”

O Novo Testamento ensina que nós somos o templo de Deus (1 Coríntios 3.16; 2 Coríntios 6.16). 
A Bíblia nunca chama igreja a um edifício de concreto, nem a um lugar de reuniões. Nós somos o 
verdadeiro templo de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus. Estes versículos (2.20-22) revelam  
nove verdades muito preciosas:

•	 Nós somos o templo de Deus. Cada crente é uma pedra viva deste edifício (1 Pedro 2.5).
•	 O templo é um só. Gentios e judeus são edificados juntamente. 
•	 O fundamento, a pedra angular deste edifício é Cristo mesmo (1 Coríntios 3.11). 
•	 Esse fundamento foi estabelecido pelos apóstolos e profetas do primeiro século. Eles 

colocaram o fundamento imutável da igreja para todas as gerações (Gl. 1.8-9). 
•	 O edifício vai crescendo. É um edifício em construção. 
•	 Quando diz: todo edifício, bem coordenado,… se refere a unidade da igreja e as relações 

firmes e harmoniosas entre os irmãos.  
•	 O templo é santo no Senhor. 
•	 O templo não é para nós, é para Deus.  
•	 Ele mora em seu templo através do Espírito Santo. 

  



Kerigma Apostólico

58

:: A IDENTIDADE DA IGREJA ::
 
A igreja toma sua identidade da pessoa de Cristo, pois é seu corpo. E seu corpo é um. A igreja 
é uma porque Cristo é um. Cristo e a igreja são o inverso e o reverso de uma mesma realidade. 
Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Servir a igreja é servir a Cristo. Amar a igreja é amar a Cristo. 
Dividir a igreja é dividir o corpo de Cristo. Se Cristo não pode ser dividido, a igreja tampouco deve 
ser dividida. 
Quando Paulo conscientizou-se que na cidade de Corinto havia contendas entre os irmãos, e 
que quatro grupos havia-se formado, urgentemente escreveu-lhes uma carta. A carta é dirigida 
explicitamente: “A igreja de Deus que está em Corinto”. (I Co. 1.2). Notemos o singular da palavra 
“igreja”. Paulo não admite sob qualquer ponto de vista a possibilidade da divisão da igreja que 
está numa mesma cidade. Funcionalmente, pode e deve haver uma igreja em Corinto e outra em 
Tessalônica, pois são duas cidades diferentes, e não duas ou mais igrejas em uma mesma cidade.  

O primeiro argumento de Paulo é contundente e absoluto: “Acaso, Cristo está dividido?” (I Co 
1.13). Paulo era um apóstolo, tinha revelação do mistério de Cristo e da igreja. Ele sabia que a 
igreja e Cristo eram o verso e o anverso de uma mesma moeda. Ele sabia por experiência que 
perseguir a igreja era perseguir a Cristo. Se Cristo é um e não pode ser dividido, a igreja tampouco. 
“Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se 
unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro 
a Cristo e à igreja.” (Ef. 5.30-32-RA). 

A divisão da igreja é uma caricatura grotesca da nova criação, atentando contra a mesma essência 
e natureza da igreja. É uma incoerência. Se as divisões, os ciúmes, as contendas, as ambições, 
as construções e as competências que há no mundo, subsistem na igreja, alcançou-se uma 
contradição máxima: a igreja perdeu sua natureza  e identidade essencial. É carnal e anda igual 
ao mundo (1 Cor. 3.3-4).   

Paulo, com autoridade apostólica, corrige esta divisão que estava começando em Corinto. Não 
se permite sob nenhum ponto de vista que haja uma igreja de Paulo, outra de Pedro, outra de 
Apolo e outra de Cristo. A igreja não é de Paulo nem de Pedro, mesmo que eles tenham sido os 
instrumentos que Deus usara.

A igreja é de Deus e de nenhum outro. Paulo e Apolo são servos e não senhores. O fundamento 
da igreja não é nenhum apóstolo ou líder, é Jesus Cristo, e ninguém pode por outro fundamento 
(1 Cor. 3.5-11).  

(Lewis B. Smedes, em seu livro “All Things Made New”  W.B.Erdmans Publishing 
Co. - 1970, publicado em espanhol  com o título: “Todas as Coisas Novas”, por 
Editorial Aurora –1972) Diz: “Há um só Senhor Jesus Cristo. Tem Ele um só corpo 
para fazer sua obra na terra? Ou realmente foram criados muitos corpos de Jesus 
Cristo? Quando Paulo perguntava horrorizado e sem poder crer: Está Cristo dividido? 
Estava reagindo ante a um fato consumado. Por outra parte, essa era sua maneira 
de argumentar que, dada a identidade da igreja, sua divisão era impensável, 
contraditória, inconcebível.”
“... É impossível conceber um corpo dividido. É contraditório, impensável. E sem 
dúvida pode ser real. Paulo não disse: isto não pode acontecer aqui. Está dizendo: 
esta horrível situação é antinatural.”
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“... Se numa comunidade –em Corinto ou em qualquer outra parte- há vários corpos, 
vivendo separados e ainda em conflito uns com os outras, há de se ter alcançado uma 
terrível impossibilidade e pecado: Cristo está dividido. E este é o lugar e o momento 
onde deve desenrolar-se em oração o mais urgente e difícil processo de cura.”
“... A situação atual do corpo de Cristo deve ser declarada deplorável e intolerante. 
É menos tolerante a nível local, onde comunidades competidoras, exclusivas, 
amarguradas e caprichosamente separadas pretendem todas ser o corpo de Cristo” 
(Pp.212-214). 
Qualquer divisão na igreja é inadmissível e é contra a vontade de Deus e atenta 
contra seu projeto eterno. 
Jesus  pediu ao Pai pela unidade visível de todos os seus discípulos; assim no céu 
como na terra: “... A fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu 
em ti, também sejam eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste.” (Jo. 
17.21).

E apresentou a Trindade como modelo de unidade da igreja: “… para que eles sejam um, assim 
como nós.” (Jo 17.11).  “... para que sejam, como nós o somos;” (Jo. 17.22). 

Na mesma oração, ele também disse ao Pai: “Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, 
para que sejam um, como nós o somos; eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados 
na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste 
a mim.” (Jo.17.22-23-RA).  

Poderá ficar sem resposta esta oração de Cristo ao Pai? Estamos seguros que não.  
 

:: NOSSA CONVICÇÃO COM RESPEITO 
À UNIDADE DA IGREJA ::

 
Nos fins da década de sessenta ocorreu um derramamento do Espírito Santo na Argentina e em 
vários outros países do mundo. Deus abriu nossos olhos e nos deu luz sobre sua Palavra. Uma 
das verdades principais que nos trouxe compreensão, através da revelação do Espírito Santo, 
foi acerca da unidade da igreja. Esta foi e é nossa convicção e fé a respeito: Reconhecemos que  
bíblica e teologicamente a unidade é a única alternativa válida para a igreja. 
 
A divisão atual da igreja em tantas denominações é uma realidade inegável, um problema muito 
complexo e sem nenhum fundamento bíblico. Para a descrevermos necessitamos conhecer a 
história, como e quando isso sucedeu-se. 
 
Cremos que esta divisão  é uma anormalidade, já que não obedece a natureza da igreja. Contradiz 
os ensinamentos apostólicos, não contribui para a  edificação dos santos e é o maior empecilho  
no nosso  testemunho  perante o mundo. 

Cremos que a unidade da igreja deve mostrar sua expressão prática na cidade, ou seja, na 
integração e funcionamento de todos os crentes de uma mesma localidade em um só corpo. Em 
uma cidade pode haver muitas congregações, mas  não muitas igrejas. Segundo os princípios e a 
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prática bíblica,  Há uma só igreja em cada cidade. 
 
Cremos firmemente que Deus quer e pode restaurar a unidade total de sua igreja.
 
Cremos que Deus irá  restaurando paulatinamente a unidade de sua igreja em cada cidade, em 
cada nação e no mundo. Com esse fim, e através de seu Espírito, produzirá previamente em seus 
filhos a unidade do Espírito (Ef. 4.3) e a unidade da fé (Ef. 4.13), para que finalmente toda igreja 
recupere sua unidade orgânica e funcional como um corpo “bem ajustado e consolidado pelo 
auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento 
para a edificação de si mesmo em amor.” (Ef. 4.16-RA). 
 
Reconhecemos que esta obra é um milagre tão grande que só Deus pode fazer. E cremos que Ele 
o fará!

Todos devemos ser solícitos em buscar a unidade com nossos irmãos e gradualmente ir avançando 
até a unidade do corpo de Cristo. 
 
O Pai responderá plenamente a oração de seu Filho (João 17). Deus levantará apóstolos e profetas 
conforme o seu coração. Mediante o ministério deles, e Cristo, habitado pela plenitude da glória 
do Pai irá revelando a igreja “a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a 
largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede 
todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.” (Ef. 3.18-19-RA).  

Seremos um e o mundo crerá! O avivamento maior na história da igreja no meio das nações ainda 
não aconteceu, porém acontecerá. Amém! 

:: A SANTIDADE DA IGREJA ::
 
Temos enfatizado um aspecto da visão da igreja, a unidade; todavia é importante enfatizar outro 
aspecto, que está claramente revelado na Palavra. 
A unidade sem santidade não tem nenhum valor para Deus. Deus quer unidade com SANTIDADE.  

NA EPÍSTOLA AOS EFÉSIOS: 
1.1: Paulo chama aos destinatários da epístola “Santos e fiéis em Cristo Jesus”. 
1.4: “Nos escolheu Nele…  para sermos santos e irrepreensíveis perante ele”. 
1.15: Paulo dá graças a Deus por eles pelo amor que tinham “para com todos os santos”. 
1.18: Pede revelação para que saibam quais são “as riquezas da glória da sua herança nos santos.”
2.19: Os chama “concidadãos dos santos”. 
2.21: A igreja como edifício espiritual vai crescendo “para santuário dedicado ao Senhor.”   
3.5: Deus revelou o mistério de Cristo “a seus santos apóstolos e profetas no Espírito”. 
3.8: Paulo se considera “menor de todos os santos”. 
3.18: Ora por eles para que possam “compreender com todos os 
                 Santos “as quatro dimensões do amor de Cristo.  
4.12: Os apóstolos, profetas e outros ministérios são concedidos para aperfeiçoamento dos  
santos para o desempenho do seu serviço”.  
4.24: Devemos revestir-nos “do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão 
procedentes da verdade.”
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 5.3: A fornicação, imundícia, ou cobiça nem sequer se nomeiem entre nós “como convém a 
santos”. 

5.25-26: “Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se 
entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela 
palavra.”                
5.27: “Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, 
porém santa e sem defeito”.  
6.18: Paulo insta a orar em todo tempo “por todos os santos”. 
  
 
Que significa ser santo? 

•	 Apartar-se do pecado e viver consagrado a Deus. 
•	 Ser como Jesus. Deus predestinou a cada pessoa a ser “conforme a imagem de seu Filho, 

a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos”. (Romanos 8.29). 
•	 É fazer a vontade de Deus em todas as áreas da vida. (1 Pedro 1.15). 
•	 É guardar todos os mandamentos, revelados claramente na Didaké (Ef. 4.22 até o final de 

Efésios). 
•	 É confessar os pecados quando cair e afastar-se deles (Tg. 5.16). 
•	 Santo é aquele que de todo o coração deseja ser santo e honrar a Deus. 
•	 Santo é o que não vive para si mesmo; somente para Deus. 

:: UMA IGREJA GLORIOSA ::
 
Jesus disse: “… edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”.  (Mt. 
16.18-RA). 

Paulo, em (Fp. 1.6-RA), declara: “Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra 
em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus”.   

Paulo declara que a igreja é “a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.” (Ef. 1.23). 
O plano de Deus para sua igreja é enchê-la de Cristo (Ef. 4.10). Com esse propósito Cristo desceu 
e subiu logo por cima de todos os céus para enchê-lo todo.  

Com o propósito de levar esse plano até ao fim, Cristo tem um projeto: Dar dons aos homens; e 
em virtude disso, “constituir uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e 
outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho 
do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé 
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da 
plenitude de Cristo. (Efésios 4.11-13-RA). 

Cristo não é como aquele que se propôs edificar uma torre e, por não haver calculado previamente 
os recursos necessários, não pode concluí-la; o que ocorreu foi que todos zombaram dele dizendo: 
“Este homem começou a construir e não pode acabar” (Lucas 14.28-30).   
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Em Cristo vemos o contrário. Deus propôs- se antes da fundação do mundo ter uma igreja santa e 
gloriosa, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O Pai designou essa obra maravilhosa 
a seu Filho Jesus. Ele calculou muito bem o custo (que foi altíssimo!) e pagou-o completamente 
na cruz. Quando na cruz exclamou: Está consumado! Foi porque havia pago o preço em sua 
totalidade. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la...
Hoje Jesus Cristo conta com todos os recursos necessários para edificar a igreja gloriosa que o 
Pai sonhou na eternidade. Ele tem toda autoridade no céu e na terra, todos os dons, todos os 
ministérios, o Espírito Santo, a Palavra e a determinação de cumprir o plano do Pai de acordo com 
seu projeto eterno. Aleluia!
  
Cristo fará! ¡Edificará sua igreja! Não qualquer tipo de igreja, mas aquela que será Uma. 
Acabar-se-ão todas as divisões aqui na terra. Será Santa. Acabar-se-ão: a mediocridade, 
a carnalidade, o mundanismo. Deixaremos de ser crianças, pois alcançaremos 
a estatura da plenitude de Cristo. Seremos cheios de toda a plenitude de Deus.   
 
Uma igreja gloriosa é uma igreja formada por pessoas e famílias santas, cheias da glória de 
Deus.
 
Então a igreja chegará a ser uma, santa e gloriosa (e não há nenhuma dúvida que acontecerá, pois 
a palavra de Deus não pode falhar!). Isso significa que nós, os Filhos de Deus, alcançaremos esse 
nível de Santidade, Unidade e Glória, porque somos Sua igreja.   
Você e eu somos a igreja. Nós. Nossas famílias formam a igreja, junto com todos aqueles que em 
qualquer parte invocam o nome do Senhor. 
Isto significa que Jesus propôs edificar sua vida até alcançar a estatura de Cristo. Ele também 
propôs transformar seu casamento, encher a sua casa da glória Dele e santificar toda sua família.
 
Creia! A fé é fundamental para que tudo isso aconteça. Se você crer verá a glória de Deus. Creia em 
Deus. Não fique de fora. É glorioso o que está por vir. Deus quer contar com você. Amém e Aleluia!     
 


