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 “Mais vós sois dele, e Cristo Jesus, o qual se nos 
tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e 
santificação e redenção” (1ª Coríntios 1.30). 

 

Esta é uma pergunta que parece fácil de 
responder. Na verdade poucos irão respondê-la 
satisfatoriamente. Quero dizer que poderão dar 
uma resposta vaga ou incompleta. Em se 
tratando do sacrifício de Jesus na cruz há muito 
que ser dito. Estamos nos referindo ao evento 
mais importante da história humana, o 
momento em que Deus nos reconciliou consigo 
mesmo. 

Se eu perguntar a alguém: O que Jesus realizou 
na cruz? Talvez me respondam: Ele nos salvou. 
Eu diria que obra de Cristo no Calvário é muito 
ampla para nós a restringirmos de maneira tão 
simplória. É notório que a maioria da 
cristandade pouco sabe em relação a Jesus. 
Apenas uma minoria do povo evangélico detém 
um conhecimento mais acurado acerca das 
Escrituras, e assim, entendem um pouco melhor 
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a obra redentora do cordeiro de Deus. Mas uma 
grande parcela do povo protestante moderno se 
quer já pensou algum dia no assunto. Digo isso 
porque já tive a experiência de perguntar a 
alguns irmãos o que eles entendiam acerca da 
salvação e não obtive uma resposta convincente. 
As razões para isso podem ser a falta de estudos 
aprofundados na palavra de Deus, nas 
doutrinas mais fundamentais para a nossa fé, no 
desinteresse que muitos líderes têm em trazer 
para o seu rebanho alimento sólido que edifica e 
ensina, e por que não dizer também que muitos 
cristãos estão tão acomodados que não se 
sentem a vontade para “gastar” algum tempo 
perscrutando o livro sagrado. Está sendo criada 
uma geração de crentes superficiais, se bem que 
de uns tempos para cá tenho observado que 
esse quadro está mudando. Mas não tão urgente 
quanto necessário, vejo que a grande massa 
permanece totalmente alheia ao conhecimento 
de Deus, vejo pessoas com 20 ou 30 anos de 
igreja e que parecem ter contraído uma espécie 
de “esclerose espiritual”, tão pouco conhecimento 
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têm adquirido, e mesmo o pouco que receberam 
parecem estar perdendo.  

Se nós olharmos para a Igreja no passado, se 
fizermos um passeio através dos séculos de 
história que nos separam daqueles que em 
épocas totalmente desprovidas de recursos 
tecnológicos firmaram sua fé no Evangelho, 
vamos perceber que o assunto predominante 
entre eles sempre era a morte vicária do Senhor 
e a salvação que ela nos trouxe. Os crentes do 
passado cresceram à sombra da cruz, não me 
admira que eles sejam tão melhores do que nós 
hoje. Estamos dando muita atenção as coisas 
materialistas, a nossa prosperidade, a nossa 
saúde, o nosso bem-estar acima de tudo. Que 
tipo de cristianismo é esse? Vejam as pregações 
dos antigos, procurem um só sermão onde o ego 
do homem é acariciado com promessas terrenas, 
onde a emoção humana é levada a êxtase com 
gritos e frases de efeito; não vamos encontrar. 
Os antigos priorizavam a cruz, o sacrifício nela 
realizado. Estamos fracassando porque não os 
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queremos imitar, preferimos ser “modernos”, e 
eu diria modernos e apóstatas. 

Quando chega a dita “semana santa”, católicos 
de todo o mundo começam a praticar as suas 
tradições sem nenhum respaldo bíblico. É 
apenas nesse momento que a grande maioria 
das pessoas pára para pensar na morte de 
JESUS, ainda assim com um sentimento 
religioso, uma religiosidade vazia. Alguns 
durante esses dias se abstêm de ingerir outras 
bebidas alcoólicas e bebem apenas vinho 
(deixam de se embriagar com outras bebidas e 
se embriagam com vinho).  Também nesse 
período não comem carne vermelha, somente 
peixe. Na sexta-feira jejuam e ficam de luto, pois 
JESUS está morto. No domingo de manhã vão à 
missa e só então ele está ressurreto outra vez. 
Todas estas coisas não passam de futilidades; se 
são símbolos, nem eles mesmos sabem o que 
representam. A verdade é que a morte de Cristo 
tornou-se algo banal, sem valor, sem 
importância. Fazem-se filmes, ganha-se dinheiro 
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reproduzindo os flagelos pelos quais ele passou, 
mas o sentido de todo aquele sofrimento é 
ignorado. Do outro lado estão os evangélicos, 
não participam das tradições, porém muitos são 
tão ignorantes quanto os católicos no que diz 
respeito ao significado e os benefícios advindos 
da morte vicária. Não estamos falando de algo 
insignificante, estamos falando do mais 
importante acontecimento das nossas vidas.  É 
necessário que conheçamos bem, como 
podemos ser considerados cristãos sendo 
ignorantes sobre a obra de Cristo? 

Aqui vamos ver de modo objetivo o que Cristo 
nos outorgou na cruz do calvário. São coisas 
que jamais devemos esquecer, precisam estar 
constantemente acesas em nossa memória. 
Como eu já disse, a obra de JESUS é muito 
ampla para podermos resumi-la em poucas 
palavras. Evidentemente que não pretendo 
abranger toda a obra salvífica, quero me ater ao 
que Paulo abordou no versículo supracitado. 
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O apóstolo Paulo enumera quatro atributos que 
nos são imputados por meio de JESUS Cristo. 

SABEDORIA 

Paulo diz: “... o qual se nos tornou, da parte de 
Deus, sabedoria...” Analisando o período vivido 
pelo apóstolo vamos descobrir que havia por 
parte da sociedade da época uma grande busca 
por sabedoria. Corinto ficava na Grécia e lá era 
bastante comum  pessoas sentarem nas praças e 
lugares públicos para ouvirem os filósofos e 
debaterem questões sobre variados assuntos. 
Podemos notar isso quando Lucas descreve que 
em Atenas (outra cidade da Grécia) as pessoas 
se ocupavam muito em saber as últimas 
novidades, isso se dava pela conversa e debates 
em praça pública. Os discípulos se aproveitaram 
desse ensejo para anunciar a JESUS entre os 
gentios. Mas a busca pela sabedoria era mesmo 
algo descomunal entre os gregos. Não é em vão 
que foi dentre eles que se originou a filosofia, 
ainda que eu a ache de pouca utilidade. Digo 
isso porque se compararmos todo o 
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conhecimento advindo das observações 
humanas elas ficam ainda muito aquém das 
revelações bíblicas. Não sou contra o estudo e a 
análise, só acho que possuindo a Bíblia não 
necessito me ocupar lendo e estudando os 
pensamentos de filósofos renomados como 
Aristóteles e Platão. 

O apóstolo havia dito antes: 

“Pois, enquanto os judeus pedem sinal, e 
os gregos buscam sabedoria” (1ª Coríntios 
1.22). 

Aqui nós precisamos meditar no valor da 
sabedoria. Para os gregos era apenas uma forma 
de encontrar respostas, de explicar dilemas da 
vida ou mesmo de tentar entender o sentido 
dela. Muitos dos filósofos gregos usando a 
razão se negaram a crer nos mitos e superstições 
da época, criaram as bases para o ateísmo. Em 
minha opinião não é nada aconselhável o cristão 
se envolver com filosofia uma vez que os 
princípios da Fé já nos são mais do que 
suficientes. O apóstolo Paulo nos diz aqui que a 
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busca pelo conhecimento filosófico era algo feito 
pelos gregos, em nenhum momento ele nos 
aconselha a fazer o mesmo; antes, ele nos 
aponta um caminho sobremodo excelente: 
Cristo é a superior sabedoria. 

“...nós pregamos a Cristo crucificado, que 
é escândalo para os judeus, e loucura para 
os gregos, mas para os que são chamados, 
tanto judeus como gregos, Cristo, poder de 
Deus, e sabedoria de Deus” (1ª Coríntios 
1.23,24). 

Se eu tenho a Cristo, não preciso de forma 
alguma buscar resposta nas filosofias dos 
homens, ou então, Cristo não é suficiente para 
mim. As lógicas e filosofias humanas não 
podem me dar as respostas das quais preciso, 
elas são falhas, pois não têm a revelação de 
Deus, são baseadas apenas nas observações de 
homens que nunca confessaram a Cristo. Esta 
sabedoria simplesmente não leva a nada. 

“Na verdade, entre os perfeitos expomos 
sabedoria, não porém a sabedoria deste 
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mundo, nem dos poderosos deste mundo, 
que se reduz a nada” (1ª Coríntios 2.6). 

Vemos claramente qual era a estima que o 
apóstolo dava a tal sabedoria. É impressionante 
isso. Perceba que não depende das observações 
humanas, do estudo e da intelectualidade, 
depende da soberana revelação de Deus. Muitos 
eruditos e pensadores da atualidade e do 
passado morreram sem crer que Deus existe, 
sem crer em JESUS, tudo porque as suas 
observações os levaram a deduzir que acreditar 
na existência de um Deus seria um retrocesso à 
sua intelectualidade. Morreram sem receber a 
graça da salvação em Cristo tudo porque crer 
em um homem que veio morrer pelos pecados 
de outros homens é muito ilógico para as 
mentes avançadas deles. É exatamente isso que 
a sabedoria humana faz, ela leva o homem para 
longe de Deus, não é uma sabedoria benéfica 
nem divina, é animal e demoníaca. Se fosse 
possível conhecer a Deus pelos estudos 
humanos a maioria dos juízes, advogados, 
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médicos e psicólogos compreenderiam o 
Evangelho. Mas o que vemos é que não obstante 
tanto conhecimento intelectual boa parte destes 
homens quando não são ateus estão envolvidos 
com crenças das mais absurdas. Por que isso 
acontece? Porque eles estão enredados pela 
sabedoria humana.  

“Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua 
sabedoria não conheceu a Deus” (1ª Coríntios 1.21) 

É impossível conhecer a Deus pelas ciências 
humanas, ele não pode ser perscrutado. Só 
podemos conhecê-lo mediante a sua revelação. 
O Evangelho é a sabedoria revelada àqueles que 
pelo beneplácito da graça Divina são alcançados 
mediante o chamado eficaz de Deus. É mais 
uma ação soberana da divindade na vida do 
homem. Paulo diz que tal sabedoria foi 
predestinada aos crentes: 

“mas falamos a sabedoria de Deus em 
mistério, que esteve oculta, a qual Deus 
predestinou antes dos séculos para nossa 
glória” (1ª Coríntios 2.7). 
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Aqui nós vemos a razão pela qual os poderosos 
ou o resto do mundo não pode recebê-la, é 
porque foi predestinada a um povo específico, 
aos que crêem em JESUS. Temos uma sabedoria 
que em nada se compara com a que o mundo 
oferece. Uma sabedoria infinitamente superior, 
pois o que o homem aprende em sua vivência se 
limita a essa terra, a essa vida; mas o 
conhecimento que recebemos de Cristo está 
muito além até mesmo dessa vida como a 
conhecemos. São mistérios que estiveram 
ocultos em Deus desde a eternidade. 

Talvez alguém ache que estou exagerando no 
que estou relatando. Na verdade quem deve 
levar o título de exagerado é o apóstolo Paulo, 
pois foi ele quem empregou essa linguagem. 
Não podemos imaginar que o plano de salvação 
arquitetado desde antes a criação do mundo não 
mereça ser tratado com a devida honra. É 
maravilhoso que Deus o tenha revelado a nós 
pelos seus apóstolos e profetas! Desta forma a 
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Igreja se torna a detentora e a guardiã da 
sabedoria Divina. 

Infelizmente em muitos ministérios não 
podemos contemplar esta sabedoria sendo 
proclamada. Eu não poderia deixar de 
argumentar sobre isso.  Espantosamente temos 
visto como em muitas denominações o culto se 
tornou sinônimo de bagunça e algazarra. Perde-
se todo tempo com coisas fúteis e não se reserva 
nada para a exposição da palavra de Deus. Diria 
que a pregação tem perdido a prioridade em 
muitos lugares. Isso acontece na tentativa de 
deixar o culto mais agradável aos ouvidos 
humanos. Preenche-se o tempo da reunião com 
hinos intermináveis, jograis, coreografias e 
teatros, enquanto isso o estudo sistemático e a 
Sã doutrina são rejeitados e colocados no canto. 
Não me admira tanto assim, esses movimentos 
que a si mesmos se intitulam de “novos 
avivamentos” estão fazendo o efeito contrário, 
estão matando a igreja aos poucos. Quando se 
retira a ortodoxia da Igreja ela não pode 
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permanecer sadia, se não fosse assim não teria 
havido reforma no século XVI. A reforma veio 
para expurgar da Igreja os excessos e a 
malandragem que a vinha corrompendo. De um 
bando de arrogantes, presunçosos, astutos, 
idólatras, profanos e mentirosos ao 
renascimento de uma Igreja santa, sem mácula e 
nem ruga, uma Igreja onde a sabedoria de Deus 
é absoluta, é conclamada a plenos pulmões. 

A SABEDORIA DE DEUS NOS CONDUZ A 
UMA VIDA SOBREMODO EXCELENTE. 

Antes que os menos avisados me critiquem, eu 
não sou adepto da Teologia da Prosperidade. Já 
fui um dia, mas Deus me abriu os olhos para 
enxergar o engodo em que estava me metendo. 

A sabedoria de Deus, que é o seu evangelho 
quando vivido em sua essência, isto é, sem os 
enfeites e maquinações humanas, nos leva a 
viver uma vida sobremodo excelente. Quero 
dizer que há um bem-estar na vida do crente 
que é consequência direta dela ser guiada e 
pautada pela sabedoria que vem do alto. Longe 
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dessa farsa que é pregada pelos neo-
pentecostais a vida cristã pode ser muito 
reconfortante, desde que você proceda 
prudentemente neste mundo. É algo que não se 
restringe a possuir uma casa própria com 
piscina, garagem, carro importado, conta no 
exterior, filhos em escola particular; existem 
pessoas que possuem tudo isso e não são felizes. 
Vai além, a alegria que reside dentro de um 
cristão que vive a sabedoria de Deus independe 
de todos esses fatores externos, ela está baseada 
na segurança que as Escrituras conferem, no 
princípio de que o Deus Soberano controla e 
rege a nossa vida sempre para o melhor. Não é 
na riqueza que está a felicidade, é em JESUS 
Cristo, o filho de Deus. 

Quando o SENHOR JESUS esteve entre nós 
como homem ele disse que tinha vindo para que 
tivéssemos vida, e vida com abundância (João 
10.10). Ao dizer isso, deixou claro que sem ele 
não existe vida, pois ele é a própria vida. As 
pessoas que vivem sem a sabedoria de Deus se 
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queixam de não entenderem por que estão aqui, 
de onde vieram, qual a sua missão, o que 
fizeram para merecer tanto sofrimento, essas 
coisas. Mas quando recebemos a revelação do 
alto, quando os nossos olhos são iluminados 
pela luz potente de Deus, essas dúvidas e 
questionamentos são destruídos. Isso é 
necessário porque a dúvida e os 
questionamentos que não tem fim tornam a 
vida humana um verdadeiro inferno, há pessoas 
que simplesmente enlouquecem devido esses 
problemas. 

Sendo a resposta para todas as nossas 
perguntas, o Evangelho nos transporta para os 
pastos verdejantes, para as fontes de águas 
tranquilas. Esse bem-estar é presente mesmo 
nos momentos de tribulação. A grande 
dificuldade nossa é entender como podemos 
estar em paz mesmo em meio aos assaltos da 
vida. Eu não digo que seja fácil, realmente é 
algo que foge a lógica humana, mas a sabedoria 
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de Deus é tida por loucura para o mundo 
justamente por esse motivo (1ª Coríntios 1.21). 

 

A SABEDORIA DE DEUS NOS LIVRA DOS 
ERROS 

Sem dúvida alguma a maior vantagem do sábio 
é saber se desviar do erro. Existem muitos males 
nos qual o ser humano incorre pela absoluta 
falta de conhecimento. Algumas décadas atrás a 
grande maioria da população brasileira era 
lesada em seus direitos trabalhistas por não 
conhecerem as leis que regem nosso país. Hoje 
com o acesso à informação cada vez mais 
abundante milhares de trabalhadores estão indo 
em busca daquilo que lhes é devido. No campo 
espiritual é a mesma coisa. A diferença é que 
tudo o que precisamos saber já está 
perfeitamente registrado e anotado a mais de 
dois mil anos atrás. O problema é que a maioria 
do povo de Deus está sendo seduzido pelos 
obreiros de satanás a não meditar e estudar as 
Escrituras. A consequência disso é uma 
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multidão de crentes vivendo muito aquém 
daquilo que é seu direito assegurado pelas mui 
preciosas promessas de Deus. 

Conta-se que certa vez um indivíduo cansado 
da vida que vinha levando, decidiu mudar de 
país. Então, ele foi e comprou passagens aéreas 
e se preparou para embarcar rumo a uma nova 
vida, novas expectativas e etc. Diz-se que antes 
ele foi em uma mercearia e comprou varios 
quilos de mortadela, depois passou numa 
padaria e comprou muitos pães. Chegando em 
casa, fatiou a mortadela e preparou vários 
sanduíches com os pães. Após isto, se dirigiu ao 
aeroporto. Ao embarcar levava uma bolsa com 
os sanduíches que tinha preparado antes em sua 
residência. Depois de algumas horas de viagem, 
vem uma das aeromoças servindo um lanche 
para os passageiros. O cidadão viu que estavam 
servindo algo delicioso e sofisticado, quando 
chegou a sua vez ele disfarçou e disse que não 
queria. Em seguida colocou a mão na mochila e 
tirou um sanduíche e comeu, sem que ninguém 
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percebesse. Isso se repetiu no jantar, no café da 
manha, no almoço e no lanche do dia seguinte. 
Finalmente o avião chega ao destino e o 
indivíduo desembarca. Lá fora ele avista o 
amigo que o veio receber no saguão do 
aeroporto e com muitas queixas ele diz: 

-Graças a Deus cheguei! Já não aguentava mais 
comer tanto sanduíche com mortadela! O amigo 
dele espantado pergunta: 

-Vem cá. Só serviram sanduíche no avião? Daí 
ele responde: 

-Não, serviram muitos quitutes e comidas bem 
refinadas, mas eu não tinha dinheiro para 
comprá-las, por isso trouxe vários sanduíches 
aqui na mochila e vinha comendo ao longo de 
toda a viagem.  

Caindo de rir o amigo responde: 

-Mas todas as comidas servidas no avião já estão 
incluídas no valor da passagem, não é 
necessário pagar por elas, já estão pagas quando 
você comprou o bilhete. 
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Hilário esse conto. Infelizmente os crentes de 
hoje se parecem muito que esse rapaz dos 
sanduíches. O povo de Deus não crê que na 
Cruz o Senhor JESUS Cristo já nos deu 
graciosamente tudo o que precisamos. Quando 
vemos pessoas sacrificando e pagando o preço, 
é exatamente como se estivessem dizendo: 
JESUS, o que você fez não foi suficiente, me 
deixe completar aqui! Longe de nós 
invalidarmos a obra de Cristo! O evangelho da 
Graça de Deus nos revela que tudo está 
consumado. Não ficou um restante para nós 
concluirmos hoje. Imagine que o tempo todo há 
cristãos zombando de Deus. Por que zombam? 
Porque estão querendo comprar com o seu 
dinheiro ou com os seus esforços aquilo que nos 
é dado graciosamente. Eis a importância da 
Sabedoria de Deus. 

Parece contraditório, mas os crentes que 
esperam conquistar as promessas de Deus pelos 
sacrifícios são exatamente aqueles que nunca as 
alcançam. Enquanto que os que vivem pela 
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graça e vivem por fé, experimentam o poder 
sobrenatural em sua vida. Digo contraditório 
porque se estabeleceu no consciente coletivo 
que é através dos nossos esforços que podemos 
alcançar algo do Senhor. É evidente que isso não 
passa de heresia, pois se assim fosse, então não 
seria pela Graça e não haveria lugar para a Fé. 
Paulo nos diz: 

“Ao que trabalha, o salário não é 
considerado como favor, e sim como 
dívida...” (Romanos 4.4). 

Este princípio usado pelo apóstolo acerca da 
nossa justificação se aplica de igual maneira a 
todas as demais esferas da vida cristã. Se não 
entendermos dessa forma incorremos no erro de 
afirmar que Deus é obrigado a fazer isso ou 
aquilo para nós. Por exemplo, um cristão que é 
acometido por uma enfermidade poderia 
imaginar que tem o direito de jogar na face de 
Deus a sua fidelidade: Olha Deus, eu tenho sido 
fiel toda a minha vida, então o Senhor tem que me 
curar! Eu jejuo, eu subo o monte, faço vigílias, desse 
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modo trate logo de me retribuir! É exatamente isso 
que de forma indireta milhões de crentes fazem 
sem perceber. A Sabedoria de Deus nos leva a 
compreender que ele não age movido por coisas 
que fazemos, e sim por sua exclusiva 
misericórdia. Não existe a menor possibilidade 
de se barganhar. Logo, a cura virá de acordo 
com a vontade soberana e não de acordo com 
nossa fidelidade ou piedade. Certamente que 
isso deve soar muito mal aos ouvidos de quem 
pensa que pode dobrar a Deus. Felizmente não 
fui levantado para dizer aquilo que eles querem 
ouvir, mas o que eles devem ouvir. 

Quanta falta de sabedoria temos visto no povo 
de Deus! É bem verdade que este quadro está 
mudando, mas ainda podemos contemplar o 
grande número de crentes que se submete a 
toda sorte de jugos e imposições, acreditando 
que assim vão conquistar as bênçãos do alto. 
Acabam por se meter em muitos laços e a 
grande maioria cegamente se afunda ainda mais 
no charco da ignorância, sendo impedidos 
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assim de realmente desfrutarem o melhor dessa 
terra. 

Darei o meu exemplo. Durante os meus tristes 
anos no neopentecostalismo e pentecostalismo, 
eu experimentei grandes aflições devido a 
minha ignorância espiritual. No sistema do qual 
participei eu era ensinado a viver 
constantemente em busca de prosperidade, e de 
fato esse era o meu pensamento. Mas a verdade 
que se constatava em minha vida era de uma 
profunda escassez e necessidade. Quero dizer 
que quanto mais eu corria atrás da tal 
prosperidade, mais ela fugia de mim.  Esta é a 
realidade de muita gente hoje, mas é óbvio que 
elas não reconhecem, como também eu não 
reconhecia. Havia sobre minha família um peso 
pesadíssimo imposto por homens perversos e 
maus. Me lembro que muitas vezes vi meus pais 
brigarem por causa da “igreja”. Tudo porque 
minha mãe era obrigada (sugestionada) a dar 
aquilo que não tínhamos lá, para que, segundo 
os líderes, pudéssemos ter as bênçãos e ser 
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prósperos. Finalmente quando deixamos o 
sistema neopentecostal e fomos para uma igreja 
de tradição pentecostal clássica, pensávamos 
que as coisas então mudariam. Realmente 
mudaram, no lugar onde estávamos antes havia 
muitas cobranças e nossa vida era uma 
desgraça, agora havia menos cobranças, mas 
nem por isso menos desgraças. Enfrentamos 
uma crise financeira tão dura que não tínhamos 
nem o que comer. Certa vez fui ao culto 
domingo de manhã e nesse dia haveria uma 
feijoada depois da reunião. Antes de sair de casa 
minha mãe me preveniu de que eu deveria 
comer bastante porque quando chegasse em 
casa não teria almoço e ainda íamos ver se 
conseguiríamos algo para o jantar. Isso é muito 
triste porque não estávamos contando nem 
mesmo com a provisão de Deus. Apesar de 
subirmos o monte todas as terças-feiras nessa 
denominação, nossa vida não ia nada bem. Por 
que isso acontecia? Porque não tínhamos a 
sabedoria predestinada. Estávamos tentando 
comprar a Deus com nossos sacrifícios, com 
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jejuns, azeites, subidas aos montes, clamores e 
etc. 

Nossa vida começou a mudar no momento em 
que a palavra de Deus pregada com verdade 
chegou aos nossos ouvidos. Foi quando 
rompemos com todo o sistema legalista de 
rudimentos e cerimônias, quando deixamos a lei 
dos homens pela graça de Deus, nesse momento 
passamos a entender que é pela graça e por 
meio da fé. Nunca mais subimos um monte, 
nunca mais desperdiçamos nosso tempo com 
jejuns, nunca mais varamos as noites em 
vigílias. E o resultado? O Senhor nos abençoou 
de tal forma que as portas nos foram abertas e 
toda a escassez deu lugar a provisão do alto. 
Isso quer dizer que hoje eu sou rico? Não! Eu 
não sou rico financeiramente e não sei se serei 
um dia, mas eu sou rico da provisão divina. A 
partir do momento que eu parei de tentar 
comprar a Deus, mas humildemente me 
prostrar diante da sua majestade, todas as suas 
promessas vieram ao nosso encontro. Todos os 
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nossos direitos como filhos e herdeiros foram 
manifestados. 

Nada disso seria possível se não tivéssemos 
tomado conhecimento das verdades eternas do 
Evangelho sem enfeites, sem adereços. O que 
acontece hoje é que com uma mente renovada e 
alicerçada na genuína mensagem bíblica, todo o 
engano e todas as maquinações humanas são 
facilmente percebidas e rechaçadas. As falsas 
doutrinas não são bem recebidas em nosso 
viver, o evangelho é como uma parede que 
impede que os sofismas e fortalezas nos 
enfeiticem com suas malignidades. O que antes 
não acontecia, pois não tínhamos essa proteção, 
não conhecíamos o evangelho pleno, só 
conhecíamos os mandamentos dos homens. 

“Para que não mais sejamos como 
meninos, agitados de um lado para 
outro, levados por todo o vento de 
doutrina” (Efésios 4.14). 
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JUSTIÇA 

Continuando a enumeração das coisas que nos 
foram outorgadas em Cristo, Paulo diz que para 
nós ele [JESUS] nos foi feito justiça. Para 
compreendermos com exatidão esse assunto 
necessitamos meditar em uma das cartas mais 
profundas do apóstolo da graça de Deus. 

“Visto que a justiça de Deus se 
revela no evangelho...” (Romanos 
1.17). 

Martinho Lutero demorou um bocado para 
entender o que de fato disse o maior dos 
pecadores. Ele mesmo confessou em seus 
escritos que chegou a muitas vezes odiar a Deus 
por imaginar que a sua justiça estava nas 
penitências com que ele constantemente se 
flagelava ou no rigor ascético que lhe era 
imposto como a única forma de ser salvo. 
Diante da dureza desse estilo de vida e da 
contradição clara em que vivia (uma vez que a 
Bíblia falava de um Deus de amor, mas em 
contrapartida a isso, ele estava servindo a um 
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Deus sadista e cruel) foi que ele percebeu que a 
justiça divina não está em coisas humanas nem 
em sacrifícios, mas pura e simplesmente no 
evangelho. 

Qual é o evangelho [a boa nova]? A boa notícia 
é que JESUS veio morrer pelos pecadores! E 
para quê? Para lhes perdoar toda a dívida! E o 
que isso quer dizer afinal? Que em Cristo todo 
pecador recebe remissão e certeza de bem-estar 
com Deus. Eu tenho uma idéia um pouco 
diferente da maioria dos pregadores sobre a 
justiça. A justiça está em Deus não condenar a 
sua criação, a qual ele ama, mas a redime 
graciosamente em Cristo. Está também em 
aplicar a devida punição para o pecado, 
sentenciando o pecador com a pena capital – a 
morte. Parece contraditório. Como ele pode 
poupar a criação e ao mesmo tempo eliminar o 
culpado, se todos pecaram? É aí que entra 
JESUS. Sabiamente o Senhor lançou sobre Cristo 
toda a nossa culpa, toda a nossa transgressão; ao 
passo que lançou sobre nós toda a sua [de Jesus] 
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piedade e fidelidade. Dessa forma, ao morrer na 
Cruz, o nosso pecado estava recebendo a devida 
punição. Nós fomos punidos e sentenciados em 
JESUS. Assim Deus exerceu justiça, pois o 
“pecador” foi punido, mas o justo e piedoso foi 
poupado. 

Por este motivo Paulo declara: 

“Ó profundidade da riqueza, tanto 
de sabedoria como do conhecimento 
de Deus!” (Romanos 11.33). 

 

A JUSTIÇA QUE NOS JUSTIFICA 

Não há dúvidas de que aqueles que crêem em 
JESUS são justificados dos seus pecados. 
Justificar significa tornar justo. Concluímos 
então que até o momento de nossa justificação 
não eram considerados como tais. Durante a 
reforma esse tema recebeu grande atenção por 
parte da Igreja. Nele se concentrou boa parte da 
energia que impulsionou os reformadores. Isto 
porque nesse tempo a igreja católica vinha 
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impondo um jugo sobre as pessoas ensinando-
as a necessidade dos méritos através das boas 
obras. Desse modo a fé não era suficiente para 
justificar o homem perante Deus. Foi por ser fiel 
às Escrituras que Lutero rompeu com esse 
pensamento, sendo encorajado pela clareza 
bíblica de que por obras ninguém pode ser 
justificado. 

No Evangelho encontramos justificação, e o 
veículo dessa justificação é a Fé. Fé na obra 
realizada por Cristo e não em santos ou 
cerimônias. Talvez os católicos digam que 
também acreditam na justificação pela fé, mas 
ao mesmo tempo negam isso quando dizem que 
a fé necessita de outros subterfúgios para poder 
completar o processo de justificar o homem, 
como as boas obras. Não só é contraditória essa 
idéia como também carece de bases bíblicas. 
Para entendermos corretamente a doutrina da 
justificação precisamos discernir primeiro que 
nós não fomos transformados em justos no 
sentido mais estrito da palavra e sim que uma 
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justiça nos foi atribuída transformando-nos de 
pecadores inveterados em pecadores 
justificados.  Esta justiça que nos foi atribuída, 
obviamente, é a de Cristo JESUS. Para que a 
justiça de Cristo possa nos justificar, segue-se o 
seguinte: 

1. Pecador em seu estado de depravação 
moral; 

2. Recebe a regeneração e o dom da fé para 
que possa crê; 

3. Crendo em Cristo, sua justiça lhe é 
atribuída; 

4. Pecador não mais é visto como 
depravado e rebelde, mas como santo e 
inculpável (predicados da justiça de 
Cristo). 

 

Ao contrário dessa sequência descrita, o 
catolicismo medieval negava a urgente 
necessidade de fé, alegando que seria necessário 
haver uma justiça preexistente no pecador que 
pudesse cooperar para a sua total justificação. 
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Isso é simplesmente ridículo, pois havendo a 
possibilidade do pecador já dispor de uma 
justiça preexistente, como, pois, lhe chamar 
pecador? Seria um pecador justo? O que faria 
alguém que já dispõe de justiça própria 
necessitar de justificação, uma vez que já é 
considerado justo? E se é necessário uma justiça 
preexistente no homem para torná-lo justo aos 
olhos de Deus, haveria então dois conceitos de 
justiça? Se sim, um se torna inferior ao outro? 
Aceitando que deva existir uma justiça inferior 
pela qual o homem é justificado pela justiça 
superior de Deus, por que somente esta não é 
suficiente para a justificação? Estaríamos 
alegando que a justiça de Deus é ineficaz e 
incompleta sem a justiça que teoricamente está 
prevista no homem. O problema é o veneno 
humanista que corrói os mais profundos antros 
do catolicismo e boa parte do protestantismo 
hoje. Esse fermento humanista lança fora toda a 
soberania divina em troca de um espaço para 
gloriar o homem alegando uma participação 
fundamental deste quer na justificação, quer na 
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salvação como um todo. No concílio de Trento 
lemos: 

“Se alguém diz que o pecador é 
justificado pela fé somente, significando 
que nada mais é requerido para cooperar 
a fim de receber a graça da justificação, e 
que não é de forma alguma necessário 
que ele seja preparado e disposto pela a 
ação de sua própria vontade, seja 
anátema”. 

Este concílio foi realizado imediatamente após a 
Reforma. Sua única intenção era combater todas 
as verdades que estavam sendo proclamadas 
pelos protestantes. Fica claro que o catolicismo 
rejeita em absoluto a justificação unicamente 
pela Fé. 

De modo semelhante, dentro do protestantismo 
moderno, há segmentos que estão voltando de 
maneira sutil a esse pensamento. Para o 
catolicismo o homem não pode ser justificado a 
menos que tenha sido antes “disposto e 
preparado por sua própria vontade”. Tenho 
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certeza que muitos crentes ao lerem esse trecho 
que citei intimamente até concordaram e devem 
estar se perguntando o que há de errado com tal 
afirmação feita no famigerado concílio. O que 
há de errado é que todo esse concílio está errado 
e embasado no erro. Nada nas Escrituras nos 
leva a crer que Deus dependa da nossa própria 
vontade para poder nos justificar, como se a 
última palavra estivesse em nós. A Justiça de 
Deus se manifesta soberanamente sobre aqueles 
que crêem no evangelho, e estes só crêem 
porque foram eleitos para isso. A Fé para crê é 
um dom que emana do Senhor, logo, em toda 
instância é ele o responsável por nossa 
justificação. Tanto é que o apóstolo Paulo se 
refere a ela como algo já realizado quando 
escreve aos romanos: 

“Porque os que dantes conheceu, 
também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a 
fim de que ele seja o primogênito 
entre muitos irmãos; e aos que 
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predestinou, a estes também 
chamou; e aos que chamou, a estes 
também justificou; e aos que 
justificou, a estes também 
glorificou” (Romanos 8.29,30).  

Tamanha é a certeza de que Deus justificará os 
seus escolhidos que não é prematuro referir-se a 
ela como já realizada. Isso nos leva a crer que 
não há possibilidade de algum eleito de Deus 
não ser justificado porque não manifestou uma 
vontade que o preparasse para receber a 
justificação. Quando diz que aqueles que são 
predestinados são também chamados, logo em 
seguida diz que são justificados. Ora isto é 
certeza! Não é uma mera possibilidade. Não 
está sendo colocada aí uma chance de isso 
acontecer, mas é de absoluta certeza que 
acontecerá. 

SANTIFICAÇÃO 

O apóstolo agora fala de santificação. Essa 
palavra no original é [ἁγιασμο ́ς] gr. hagiásmos. 
Hagiásmos quer dizer purificação, separação do 
profano. Em Cristo fomos separados do mundo 
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para pertencermos a Deus, fomos “retirados” do 
pecado para sermos aproximados Dele. Vejamos 
algumas passagens: 

“Mas vós sois a geração eleita, o 
sacerdócio real, a nação santa, o 
povo adquirido, para que anuncieis 
as grandezas daquele que vos 
chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz” (1ª Pedro 2.9). 

“Eles não são do mundo, como 
também eu não sou” (João 17.16). 

“Se morrestes com Cristo quanto 
aos rudimentos do mundo, por que 
vos sujeitais ainda a ordenanças, 
como se vivêsseis no mundo” 
(Colossenses 2.20). 

Estes versículos nos mostram que pelo fato de 
estarmos em JESUS a nossa relação com o 
mundo está de fato abalada. Mundo no sentido 
de sistema perdido em rebelião contra Deus. 

Mas a palavra santificação pode ter dois 
sentidos. Ambos se referem a separação do 
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crente, porém as Escrituras a utiliza em dois 
momentos diferentes. Vejamos: 

”Paulo, chamado para ser apóstolo de 
Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à Igreja 
de Deus que está em Corinto, aos 
santificados em Cristo Jesus, chamados 
para ser santos...” (1ª Coríntios 1.1,2). 

Parece meio confuso o apóstolo se referir aos 
cristãos como santificados e logo em seguida 
dizer que eles foram chamados para ser santos. 
Como já vimos, santificação quer dizer 
“separação”. Ora, o que já foi separado uma vez 
não precisa ser separado mais. Se um homem 
disser que se divorciou de sua esposa está 
afirmando que se separou dela. Seria ridículo 
que depois ele afirmasse que vai se separar dela 
outra vez. Então o ato de separar-se é único. 
Quando Paulo diz que os crentes são 
santificados (separados), mas que são chamados 
para ser santos (continuarem se separando) 
temos aí claramente dois tipos distintos de 
santificação. 
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“Aos santificados” remete a um evento que 
ocorreu no passado. É um ato já consumado e 
absoluto. Esta santificação ocorreu através da 
morte de Jesus. Ali ele estava “separando” para 
si um Povo: 

“...o qual [Jesus] a si mesmo se deu por 
nós, a fim de remir-nos de toda iniqüidade 
e purificar, para si mesmo, um povo 
exclusivamente seu, zeloso de boas obras” 
(Tito 2.14). 

Todos quantos hoje crêem foram separados em 
Cristo na sua morte. Isso quer dizer que quando 
cremos no Evangelho a bênção da obra 
redentora do Calvário é abundantemente 
derramada sobre nós nos separando do pecado 
e nos guardando exclusivamente para o Nosso 
Senhor. A santificação da Cruz no conduz e 
garante a salvação, pois ela ocorre diretamente 
em nosso espírito: 

“Entretanto, devemos sempre dar graças a 
Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, 
por Deus vos escolheu desde o princípio 
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para a salvação, pela santificação do 
espírito e fé na verdade” (2ª 
Tessalonicenses 2.13). 

Alguns sustentam que o espírito em questão é o 
Espírito de Deus, mas essa posição não é 
definitiva, pois se baseia no fato de em nossa 
tradução a palavra “espírito” aí aparecer com a 
primeira letra em maiúsculo, referindo-se assim 
ao Espírito Santo. Mas no original grego não 
existe essa diferença, antes ambos os espíritos se 
encontram grafados com letra minúscula. Este 
detalhe não anula o sentido correto que é o da 
santificação atribuída ao nosso espírito pelo 
próprio Deus, e que nos conduz à salvação. 

Resta agora uma santificação quando Paulo diz: 
“chamados para ser santos”. Isto significa um 
processo contínuo de santificação. Como já 
disse, aquilo que foi separado uma vez não 
necessita ser separar de novo, uma vez que já se 
encontra distante daquilo do qual foi 
anteriormente “afastado”. Temos, então, outro 
tipo de hagiásmos aí. Nesse caso santificação se 
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refere aquele processo pelo qual passamos ao 
longo da vida. Uma santificação que exige nossa 
cooperação, diferentemente da primeira que é 
uma obra exclusiva de Deus. 

Uma é a santificação do espírito, outra é a 
santificação no viver. Uma é a que nos conduz à 
salvação, outra é a que nos conduz a uma vida 
perene aqui na terra. Ambas são ações de Deus, 
mas a última em especial conta com nossa 
participação. Não que ela nasça em nós, o 
próprio Paulo nos diz que sem o Senhor não 
somos capazes nem mesmo de pensar (2ª Co. 
2.5). A questão é que só podemos nos santificar 
através dos recursos que o próprio Deus nos 
disponibiliza e só podemos sentir desejo pela 
santificação se ele mesmo nos mover a isso. 
Dessa forma, até mesmo a santificação no viver 
acaba finalmente sendo também uma obra 
exclusiva de Deus em nós. 

Um dos recursos que temos é a Palavra: 

“Santifica-os na verdade, a tua palavra é 
a verdade” (João 17.17). 
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Perceba que nas palavras de Jesus é o Pai quem 
nos santifica através da sua verdade contida nas 
Escrituras. Quando buscamos na Palavra forças 
para lutar contra o pecado, é isto uma ação de 
Deus motivando nosso ser. Calvino dizia que 
Deus tem dois meio de nos conduzir a uma 
santificação no viver diário: Primeiro, falando 
internamente em nosso coração pelo seu Santo 
Espírito. E segundo, falando exteriormente 
conosco através de sua Palavra. Assim, 
corrobora o apóstolo: 

 

“Porque Deus é quem opera em vós tanto o 
querer como o realizar, segundo a sua boa 
vontade” (Filipenses 2.13). 
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REDENÇÃO 

Finalmente o apóstolo fala em redenção, 
completando assim os quatro atributos que nos 
foram imputados em Cristo. 

A palavra redenção pode apresentar até três 
significados distintos, mas muito semelhantes. 
Vejamos: 

“...não por meio de sangue de bodes e de 
bezerros, mas pelo seu próprio sangue, 
entrou nos santos dos santos, uma vez por 
todas, tendo obtido eterna redenção” 
(Hebreus 9.12). 

Aqui redenção significa pagar um resgate, 
pagar um preço. O sangue derramado era o 
preço a ser pago pelos pecados. Jesus, 
derramando seu sangue, pagou assim nossa 
dívida com Deus, e de uma vez por todas, não 
havendo mais nada que possa nos acusar diante 
do Altíssimo. Vejam que “eterna redenção” quer 
dizer que o preço pago foi definitivo e o resgate 
completo. Hoje quando um crente se sacrifica 
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para se purificar de algum pecado está dizendo 
que o preço pago por Cristo não foi suficiente. 
Precisamos ter cuidado com isso para não 
estarmos ofendendo a sabedoria de Deus. O 
segundo significado é semelhante ao que acabei 
de explicar: 

“Cristo nos resgatou da maldição da Lei, 
fazendo-se ele próprio maldição em nosso 
lugar” (Gálatas 3.13). 

O apóstolo tinha em mente aqui o resgate feito 
quando se comprava um escravo. Cristo nos 
resgatou, nos removeu do jugo da Lei 
assumindo ele mesmo o nosso lugar, ainda que 
ele não fosse escravo e nem pudesse se tornar 
um, contudo ele recebeu a punição como se 
tivesse sido. 

Temos ainda um terceiro significado: 

“...o qual é o penhor da nossa herança, até 
o resgate da sua propriedade” (Efésios 
1.14). 
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Agora temos aqui uma idéia de liberdade total e 
plena. O mais próximo desse sentido é o que 
acontecia quando um escravo deixava de ser 
escravo e tornava-se homem livre. Assim, em 
Cristo, seremos libertados da atual condição 
humilhante, onde o pecado constantemente nos 
assedia, chegando a um momento em que não 
seremos mais importunados por uma natureza 
corrupta e má que guerreia contra o espírito 
diariamente. Estes três significados estão por 
trás da palavra redenção e suas variações no 
grego original. Podemos concluir dizendo que 
fomos libertos, regatados e que tivemos nossa 
dívida paga definitivamente. Infelizmente o 
povo de Deus hoje parece não discernir esse 
mistério, e acaba querendo pagar o preço 
novamente, invalidando assim tudo o que Jesus 
consumou na Cruz. 
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