


Cristianismo
Recuperando o

O resgate da verdadeira fé



CRISTO É 

O SENHOR DA IGREJA

E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: 
É-me dado todo o poder no céu e na terra.

Mateus 28.18

Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse 
Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.

Atos 2.36

Antes de considerarmos a Igreja em todos os 
seus aspectos, devemos determinar com clareza o 
fundamento da sua autoridade. Se, em vez de ser 
uma instituição estabelecida pelo Messias com um 
propósito, ela apenas houvesse evoluído com o tempo, 
sua doutrina e prática seriam meros resultados de uma 
série de eventos, e o cenário seria totalmente diferente. 

   1   
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Contudo, esse não é o caso, pois há um árbitro absoluto 
sobre ela – Jesus. Ele é o Senhor da Sua Igreja e o será 
do mundo. Porém, de que maneira Cristo exerce o 
Seu senhorio sobre a igreja local? A resposta a essa 
pergunta resolve muitos dos inúmeros problemas que 
têm assolado os evangélicos nesses dias.

Um dos meios de o Salvador exercitar a Sua soberania 
foi inspirando Seus apóstolos a enviarem mensagens 
escritas às igrejas de acordo com o mover do Espírito 
Santo. Essas epístolas constituem a maior parte do 
Novo Testamento. Em suas cartas, Paulo instrui os 
recém-convertidos na doutrina e estabelece diretrizes 
firmes para corrigir qualquer crença errada que eles 
tivessem. Aquelas igrejas, nascidas em meio a práticas 
pagãs e batizadas no Corpo de Cristo, necessitavam 
tremendamente de instruções. Nada em sua cultura 
havia preparado esses novos cristãos para serem o que 
Jesus os chamava a ser. Eles vieram do paganismo, bem 
como seus deuses. Embora pouco soubessem a respeito 
de Deus e de Jesus, eles acreditaram no Messias, então, o 
Senhor da Igreja, por intermédio de homens como Paulo, 
escrevera àquelas igrejas explicando a Sua verdade.

PrincíPios bíblicos imUtáveis

Certos cristãos entram em pânico logo que surge 
alguma adversidade no Corpo de Cristo. Há quem 
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se ofenda, enquanto outros, mais sensíveis, buscam 
conforto, queixando-se: “Isso não é terrível?”. No 
entanto, esses problemas são recorrentes; de fato, não 
existe qualquer conflito novo nesse âmbito. Os servos 
de Deus que redigiram aquelas cartas tinham de lidar 
com pessoas indignadas. Eles escreveram conforme 
a inspiração do Espírito Santo a fim de solucionar 
situações de um período histórico específico; com isso, 
porém, também as resolveram para todos nós ao longo 
do tempo. Os apóstolos definiram princípios aplicáveis 
universalmente, porquanto, se na Igreja há divergências 
é porque constitui-se de pessoas.

É verdade que alguns cristãos são conturbados. 
Pessimistas em vez de otimistas e, mesmo depois de 
sua conversão, carregam essa tendência consigo. Todos 
levam a própria personalidade para o Reino de Deus. Se 
você é alegre, traz tal contentamento; se é melancólico, 
arrasta esse abatimento. Todavia, temperamento não é 
pecado, mas apenas um jeito de ser. Quando aceitamos 
Jesus, o Senhor nos liberta do que está errado em nós.

Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre  
(Hb 13.8). Por isso, a Igreja atual é idêntica a do passado.  
O Senhor realiza hoje, o mesmo que fez antes de o 
cânone do Novo Testamento ser fechado nos dois 
primeiros séculos. Nos dias de Paulo, milhares viviam 
em Roma, e outros tantos em Corinto, Galácia, 

   cRisto é o senhoR da igReja
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Tessalônica e Éfeso. Eram muitas pessoas, mas, ainda 
assim, a carta diz: “Paulo, aos romanos”. Por que 
esse apóstolo redigiu mensagens aos romanos ou aos 
coríntios? Ele não precisava se dirigir às massas, mas a 
uma minoria em Roma e Corinto. Ele estava escrevendo 
a quem acreditava no Senhor Jesus.

Paulo direcionou suas epístolas para um povo específico 
dentro daquelas cidades, um pequeno grupo identificado 
como “a Igreja”, que chamava Jesus Cristo de Senhor e orava a 
Ele como Deus. Dessa maneira, o Salvador apresentou-Se 
a Seus seguidores: a comunidade cristã de um local e sua 
congregação. Ele faz o mesmo hoje, aplicando o conteúdo 
dessas cartas às situações que enfrentamos no dia a dia. 
Essa mensagem é para quem ouve sobre o Filho da virgem, 
o qual veio de Deus, morreu pelos homens, ressuscitou 
ao terceiro dia, abriu o Reino dos Céus aos que creem e 
está, agora, assentado à destra de Deus. Elas foram escritas 
para pessoas que ouviram sobre Ele, aproximaram-se, 
acreditaram e O adoraram.

Quando escreveram suas cartas, os apóstolos o fize-
ram no ímpeto da inspiração divina. Por essa razão, 
elas não expressam conselhos, mas, sim, mandamen-
tos. Essas prescrições são ordens de Jesus Cristo, o 
Cabeça da Igreja, e hoje, nos chamam de volta ao nosso 
primeiro amor. Não há qualquer outra ordenança nem 
desvio de autoridade.
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Essas mensagens destinavam-se a cristãos descuidados 
que tinham de ser instruídos, alertados e advertidos. Eles 
precisavam ser corrigidos porque estavam enganados. 
Alguns tinham ideias equivocadas sobre a ressurreição 
dos mortos, por exemplo; por isso, Paulo escreveu 1 
Coríntios 15 e esclareceu a questão com eles. Muitos 
acreditavam que o Senhor já havia voltado, então, em 1 
Tessalonicenses, o apóstolo lhes explica isso.

Até um homem cheio do Espírito Santo é capaz de 
permitir que os cuidados deste mundo obscureçam sua 
fé, levando-o a negligenciar a vida de oração e a pre-
judicar seu desempenho espiritual. Deus não obrigará 
ninguém a buscar a solidez necessária a fim de que seja 
sempre perfeito. Tão somente, basta andar com Deus 
continuamente, é disso que as epístolas tratam.

lidando com a carne

Pode ser difícil imaginar a existência de cristãos 
não espirituais mesmo na época dos apóstolos. Eles até 
possuíam a semente de Deus em si, mas também se 
agarravam aos pecados da luxúria, da inveja e a muitos 
outros hábitos da antiga vida. Tudo isso é descrito 
como carnal, palavra sinônima de carnalis em latim. 
Embora nascido de novo, o homem natural tem tanto 
das velhas práticas que não vive muito bem. Foi para 
esses que o Espírito Santo usou os apóstolos. Muitos 

   cRisto é o senhoR da igReja
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precisavam ser libertos do mundanismo. Então, o que 
outrora se aplicou a eles, hoje serve para nós.

Tal como em nossos dias, também havia pessoas 
polêmicas, rebeldes e desagregadoras na primeira igreja 
cristã. O Senhor inspirou os Seus apóstolos a fim de que 
orientassem todos nós. Sendo assim, o Espírito Santo 
usou Paulo para estabelecer fundamentos teológicos, 
delineando aos cristãos como tudo deveria ser, de 
modo a que se sentissem encorajados e ouvissem a 
exortação pregada. 

É impressionante a quantidade de servos de Deus 
vivendo abaixo das expectativas bíblicas para si mesmos. 
Eles são melancólicos. Acordam de manhã achando que 
tudo quanto aprenderam e pensavam ter em Cristo, bem 
como as obras do Senhor para com eles, era um engano. 
Talvez, pouco depois, reencontrem seu rumo, mas, por 
um instante, ficam desencorajados. Muitos agem assim, 
por isso precisam de incentivo. Alguns cristãos vêm ao 
mundo como crianças sadias, outros são magros, anêmicos 
e permanecem assim durante um período longo e difícil. 
O Pai tem algo a dizer a todos os Seus filhos.

Por meio das Escrituras, o Espírito Santo revela 
o que alguém pode ou não ter. Se formos fiéis para 
contar às pessoas sobre a nossa fé em Deus, bem como 
tudo quanto Ele pode oferecer-lhes, muitos nos farão 
a seguinte pergunta: “Como posso fazer parte disso?”.
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o ministério da reconciliação

Podemos declarar ao mundo a seguinte Verdade: 
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas 
já passaram; eis que tudo se fez novo (2 Co 5.17). A colocação 
da palavra “criatura” é perfeita nessa passagem. Como 
tudo vem de Deus é e para Ele, ser uma nova criação 
significa reconciliar-se com o  Pai em Jesus Cristo.

O que é reconciliação? Diz-se de um ato pelo qual dois 
inimigos se unem em amor. Deus, contrário ao pecado, 
e a natureza humana, avessa à vontade divina, foram 
reconciliados em Jesus Cristo. Quando morreu na cruz 
pela humanidade, o Salvador, que tanto fora carne quanto 
Espírito, uniu esses dois opostos por meio da graça.

Não foi o homem quem fez as pazes com Deus, mas, 
sim, o próprio Criador. Com isso, Ele nos deu o minis-
tério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconci-
liando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em 
nós a palavra da reconciliação (2 Co 5.19). 

Deus não disse que “seríamos reconciliados se nos 
sentíssemos reconciliados”. Ele declarou: se alguém está 
em Cristo, nova criatura é. Quando experimentamos isso, 
queremos sair e anunciar aos outros. Essa é a essência do 
evangelismo, a sua raiz mais profunda, pode-se dizer.

O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para fazer outra 
admoestação: Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar 
da herança dos santos na luz.  Ele nos tirou da potestade das trevas e nos 
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transportou para o Reino do Filho do seu amor,  em quem temos a redenção 
pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados (Cl 1.12-14). 

Deus nos tornou aptos para participarmos da 
herança dos santos na luz. Não há quem tenha mais 
direito a isso do que nós. Se alguém está em Cristo, nova 
criatura é; além de reconciliados com Ele, somos Seus 
herdeiros: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou 
para o Reino do Filho do seu amor (Cl 1.13). Existe, no entanto, 
uma transição obrigatória na qual acredito: a saída do 
reino das trevas.

Ao ouvir sobre as práticas terríveis da humanidade, 
você se pergunta por quê? Porém, precisa compreender 
ser tudo isso resultado da ação do poder das trevas sobre 
ela. Contudo, quando as pessoas ouvem e acreditam no 
Filho da virgem – Alguém tão maravilhoso e misterioso, 
que veio do mundo a fim de nos reconciliar com Deus 
–, são retiradas das trevas e transportadas para o Reino 
do Filho do Seu amor.

Assim aconteceu na sua conversão. Você foi feito 
idôneo, tornando-se co-herdeiro com Cristo. Não o 
éramos, mas Deus nos fez dignos disso. Uma vez per-
doado, viva como tal. Não chames tu comum ao que Deus purifi-
cou (At 11.9b). Se Deus o limpou de qualquer impureza, 
não convém ficar prostrado. Levante-se e agradeça ao 
Senhor; você é um de Seus filhos, fora arrancado do 
poder das trevas e redimido pelo Seu sangue.
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escolhidos e abençoados

Em Efésios 1.3, Paulo escreveu: Bendito o Deus e Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais 
nos lugares celestiais em Cristo. Alguns acham que a igreja é 
um “lugar celestial”, mas a palavra lugares no verso 3 
nem deveria fazer parte da tradução. A palavra grega para 
“celestial” já denota plural; seria “celestiais” na esfera 
espiritual. Assim, o que Paulo está dizendo é que Deus 
nos abençoou com todas as bênçãos do céu, em Cristo, 
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo (v. 4a). 

Deus é eterno e já percorreu a totalidade dos nossos 
dias. Ele está no fim e no princípio de todas as coisas, 
porque o tempo é apenas um pequeno episódio no seio 
do Pai. Ele está à margem da cronologia e de qualquer 
previsão futura. Antes de tudo, o Senhor viu você, soube 
quem seria e até como se chamaria, bem como qual 
seria a sua estatura e o seu sexo, se casaria ou ficaria 
solteiro, se nasceria nos Estados Unidos, na Alemanha 
ou no Japão. Conhecendo tudo a seu respeito, o Criador 
sorriu e pousou a mão sobre a sua vida.

Você se pergunta: “Ah, mas por que eu não fiquei 
sabendo disso antes?”. 

Isso é mistério, mas disto eu sei: nunca chegaríamos 
a Deus se Ele não tivesse Se voltado para nós. Jamais se 
engrandeça, estufando o peito para dizer: “Eu busquei 
o Senhor”. Você procurou o Senhor depois de Ele ter 

   cRisto é o senhoR da igReja
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pressionado e advertido você, ou então, após ter-lhe 
dificultado as coisas. Ele é o Instigador, não você.

Não fazemos nada além de reagir, e o Senhor ainda 
precisou incentivar-nos a buscá-Lo. De maneira alguma se 
sinta mal por isso, pois assim, todas as pessoas de Deus  
se chegaram a Ele. O Altíssimo o escolheu antes da funda-
ção do mundo. Sabia o seu e o meu nome antes mesmo de 
existir mar ou montanha, estrela ou planeta.

aceitos Pelo amado

Somos admoestados mais uma vez por intermédio 
do apóstolo Paulo: Como também nos elegeu nele antes da 
fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante 
dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, 
para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade (Ef 1.4,5). 
O que significa ser predestinado? Vejamos, pré quer 
dizer anterior, e destinado diz respeito a ter o fim 
ou o destino determinado. Deus determinou o seu 
futuro de antemão. Porém, qual é o destino de todo 
cristão? Ser moldado por Jesus para a glória dEle. E por 
que Cristo fez isso? “Pois este era o Seu prazer e a Sua 
vontade”. Foi a vontade divina. O Senhor disse: “Se Eu 
quis assim, vocês não precisam se preocupar. O que 
vos importa, se Eu mesmo o quis?”.

Tudo é conforme o bom propósito do Seu querer e 
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no 
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Amado (v. 6). Ninguém pode ser aceito por Deus, indo 
diretamente a Ele. Ser cristão significa acreditar haver 
apenas uma porta, a qual é o próprio Filho de Deus. 
Somente somos aceitos quando estamos no Amado; por 
isso, não consigo concordar com poetas, compositores 
e autores que se propõem a divulgar ser possível chegar 
a Deus de qualquer maneira. Eles dizem: “Não há nada 
de especial no cristianismo”. De acordo com essas 
pessoas, Deus falou com gregos por intermédio de 
Platão, com muçulmanos, por Maomé, e com budistas, 
por Buda. Deixe que cada um acredite no que quiser.

Isso não é cristianismo nem o que a Bíblia 
ensina. Quem ainda se considera cristão e segue 
tais ensinamentos se deixou levar por vãs doutrinas 
e precisa recomeçar. O fato é que existe apenas um 
caminho: Ninguém vem ao Pai senão por mim (Jo 14.6b). É 
impossível, caminhando por um bosque, chegar até o 
Céu. Somente o alcançaremos por meio da única porta 
que existe: Jesus Cristo, o Senhor. E graças a Deus, ela 
tem a largura de que precisamos.

O Espírito Santo também nos encoraja em Romanos 
5.1: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso 
Senhor Jesus Cristo. Não é medicando-se que encontrarão 
essa paz. Ela não vem em garrafa. Deus não disse que 
“sendo justificados pela graça, temos paz de espírito”. 
Todavia declarou: Temos paz com Deus.

   cRisto é o senhoR da igReja
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Um homem condenado à morte não fica tranquilo 
com essa situação. Um juiz tem de pé, diante de si, um 
réu trêmulo e declara: “Sinto muito, mas o depoimento 
das testemunhas e as leis desta jurisdição levaram-me 
a julgar que o acusado será conduzido à detenção e 
depois, em uma determinada data, executado por seus 
crimes”. Há um grito no tribunal quando os parentes 
ouvem a sentença, e o preso desvanece, ele ainda tenta 
esboçar qualquer reação para o seu advogado, mas é 
levado. Não existe paz no coração dele.

Houve inimizade entre Deus e o homem. A 
humanidade pecou, violou as leis divinas, o que 
acarretou morte, e a alma pecadora deve sofrer tal 
consequência. Não havia paz entre criatura e Criador, 
então, Jesus veio e abriu o Reino dos Céus para todos 
quantos creem em Seu Nome. Agora, portanto, sendo 
justificados pela fé, temos paz com Deus. O tribunal 
superior celestial já não está mais aborrecido conosco 
nem mais decreta nossa morte, mas, sim, nossa vida.

o frUto da tribUlação

Ora, não pense que Deus pode deixar de conceder-lhe, 
também, paz de espírito. Não é disso que estamos falando 
aqui. Nós temos acesso a essa graça pela fé e nos gloriamos na 
esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos 
nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência (Rm 5.2b,3). 
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Pedimos: “Ó, Deus, dá-nos paciência”. Todavia, 
o Senhor não nos concederá isso a caminho do 
supermercado. Ele nos dará tal virtude permitindo que 
passemos por tribulações. Ninguém deseja que seja 
assim. “Senhor, gostaria que fosse diferente”, dizemos, 
mas o Pai sabe tudo, afinal de contas. Se o Todo- 
-Poderoso lhe impôs uma prova e disse que assim, 
aperfeiçoaria sua calma, você não aceitaria passar por 
alguns reveses em troca disso? 

Muitos declaram: “Senhor, que todos os meus 
caminhos sejam aplanados”. Então, Ele responde: 
“Lamento, mas não posso deixá-lo acomodado. Você 
passará por alguns buracos de vez em quando para 
que exercite a longanimidade”. Não gostamos de 
adversidades, mas, se queremos ser pacientes, haverá 
percalços. O que é a paciência senão a experiência?

O Espírito Santo oferece uma palavra a todos os 
cristãos, quer sejam jovens, estejam temerosos ou em 
com dificuldades: Quem nos separará do amor de Cristo? A 
tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o 
perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues 
à morte todo o dia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem 
os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o 
porvir,  nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura 
nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso 
Senhor! (Rm 8.35,36a,38,39). 

   cRisto é o senhoR da igReja
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verdadeiramente livres!
Quem nasceu de novo e ama Cristo, entende 

verdadeiramente qual é a sua posição atual no mundo? E 
você, consegue enxergar-se como sendo uma novidade 
no Universo, um diferencial em meio a muitos? Todos 
somos privilegiados, ricos, a maravilha da criação de 
Deus. Por isso, devemos agradecer-Lhe continuamente.

Um forte sentimento de derrota interior somente 
pode ser sarado por uma profunda ação de igual 
proporção. Quando o Senhor liberta uma alma, não 
há mais prisões para ela; no entanto, até que haja 
uma restauração completa, não podemos forçá-la a 
desvencilhar-se de algo por meio de qualquer modo 
conhecido pelo homem natural. A Igreja tem gastado 
milhões de dólares todos os anos nessa tentativa. 
Contudo, uma simples atitude do Espírito Santo a 
libertará para sempre. Quanto a isso, você pode se 
achegar a Deus com ousadia (Hb 4.16).

Na juventude, sentia um tipo de opressão. Eu 
carregava um fardo, tinha a sensação de estar preso e 
infeliz. Certo dia, caminhava por uma rua em Akron, 
Ohio, e estava no meu limite. Sabia que Deus não estava 
aborrecido comigo, era o diabo quem me perturbava. 
De repente, parei, bati o pé e, em plena luz do dia, 
olhando para o céu através das árvores desabafei: 
“Deus, não aguento mais isso”. E era verdade. Naquele 
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momento, tornei-me livre daquele incômodo. O Senhor 
me libertou porque conhecia a minha fé. Eu não estava 
com raiva dEle, lutava contra o inimigo. Não era Deus 
que me mantinha amarrado; mas o maligno.

Se o povo de Deus fosse mais feliz, mais almas se 
converteriam. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, 
ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se 
converterão (Sl 51.12a,13). Uma igreja jubilosa não precisa 
de nada externo para encontrar a felicidade nem ao 
menos gastar um tostão para isso, pois a alegria faz 
parte de seu íntimo. Isso poderia ser uma amostra da 
Igreja do Novo Testamento.

É possível que haja entraves na igreja local. Um ou 
dois líderes se indispõem, alguém se ofende, e a obra 
de Deus pode passar por dificuldades. Por Sua vez, o 
Espírito Santo é maravilhosamente hábil em desfazer 
obstáculos. O pastor não compreende isso; ele é tão 
ingênuo quanto um bebê recém-nascido. No entanto, 
o Consolador, que tudo sabe, logo vai ao encontro 
daquele coração ferido e, se obtiver a cooperação dos 
envolvidos na questão, tudo dissipa; assim, a bênção de 
Deus é liberada.

Homens movidos pelo Espírito registraram as 
Escrituras, e nelas, Jesus é quem exerce absoluta 
autoridade. A Bíblia é a Palavra de Deus e aborda 
qualquer conflito que possa existir na Igreja, desde 
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o Dia de Pentecostes ao presente momento. Portanto, 
se queremos recuperar o cristianismo, precisaremos 
retornar à fé do Novo Testamento.


