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a alma humana morre? . a lei de deusainda
nesta
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O novo milênio trouxe,
certamente, muitas
transformações radicais
nas mais variadas áreas,
e uma das mais profundas 
afetou, sem dúvida, a
tradicional estrutura familiar.
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Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, 
avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, 
sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, 

inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos 
de Deus [...]” (2 Timóteo 3:1-4).

Querido(a), é bom encontrá-lo(a) aqui. Saiba que tomou uma decisão inteligente ao 
abrir estas páginas. As Edições Vida Plena lançaram esta edição da “Fiel Orientador” sob 
a preocupante responsabilidade de alertar o povo brasileiro a respeito dos perigos que a 
família deste País vem sofrendo. 

Escrevendo a Timóteo, Paulo deixou um alerta contendo sinais evidentes dos últimos dias. 
A falta de amor na família e a desobediência aos pais apontam para o centro originador 
de grande parte dos distúrbios sociais que nosso País vem enfrentando. John MacArthur, 
um dos pastores evangélicos mais influentes dos Estados Unidos, escreveu: “Talvez sejamos 
testemunhas da morte da célula básica de toda a sociedade, — a família. Nas últimas quatro 
décadas desfilam diante de nós os sinais do colapso da família: divórcio, revolução sexual, 
aborto, delinquência, entre outros”.

O comportamento pós-moderno tem deteriorado o modelo milenar das famílias.  Como 
o padrão pós-moderno é consumista e egocêntrico, as antigas estruturas familiares 
baseadas no compartilhamento de experiências, — tais como as conversas ao pé do fogão 
ou da lareira e as refeições na companhia de pais e filhos —, foram aos poucos sendo 
substituídas por métodos alternativos. Milhões de pessoas, literalmente, estão sofrendo 
agora por problemas familiares. Muitos, se pudessem, voltariam no tempo para desfazer 
mal-entendidos ou mesmo para tomarem outra direção nas decisões que os aprisionaram 
em algemas aparentemente impossíveis de quebrar.

Felizmente, há uma saída, uma direção, uma luz no fim do túnel, um alívio para o sofrimento. 
Todos devem crer nisso, inclusive e especialmente você. Leia nas páginas do artigo de capa 
desta edição as propostas que a Bíblia apresenta para ajudá-lo(a) a recuperar sua família.

Um forte abraço, em nome de Jesus!

“

Editor Dorval FagundesEDITORIAL



CULPA E GRAÇA ARQUEOLOGIAFAMÍLIA

A LEI DE DEUS O QUE ACONTECE APÓS A MORTE?

............................................................................

mundo da bíbliaOS DONS DO
ESPÍRITO SANTO

De angústia profunda
até doenças nervosas:
Entenda como a culpa
pode destruir sua vida!

Pedras que clamam -
A inscrição de Pôncio Pilatos

Sua família é diferente?
Saiba que não é a única!
Por que o padrão das famílias
tem sido tão alterado?

Entenda até quando a validade
da Lei de Deus é garantida. A alma humana sobrevive

ao instante da morte?

Curiosidades sobre o clima na Palestina.

Entenda por que os dons do
Espírito têm causado confusão
no mundo evangélico.

20 3006

10 16

2813

UM DIA ESPECIAL
Desde a criação o verdadeiro
dia de descanso é fundamental 
para a felicidade humana.

24



REVISTA  

As famílias do século 21 já não são mais 
as mesmas! A sua família é diferente? 
Então, saiba que não é a única!

O intervalo de tempo entre o começo da 
década de 1950 e o final da década de 1970 
ficou marcado pelo conceito de família nuclear. 
Qual é a definição desse termo? Uma família 
nos moldes tradicionais do modelo ocidental 
é composta, normalmente, pelo marido e a 
esposa, unidos por voto matrimonial civil e/
ou religioso. O fruto dessa união — os filhos — 
unidos aos pais, formam uma família nuclear 
ou elementar.

A Universidade de Brasília, em 2010, 
desenvolveu uma pesquisa abrangendo 
indivíduos com idades entre 26 e 82 anos. 
O objetivo do estudo era resgatar uma visão 
de modelo familiar que está em constante 
deterioração, para que as gerações atuais 
consigam perceber as profundas mudanças. 
Sobre a década de 1950 houve este depoimento: 
“A família da época era a família dominada pelo 
pai. A palavra do pai, realmente, era a mais 
importante da família. Ele era o provedor e o 
orientador, determinava todas as ações do grupo. 
A mãe ficava mais dentro de casa. Seu papel 
era cuidar da casa e dos filhos. E o pai, além 
de provedor, era o baluarte moral que todos os 
filhos seguiam!” (B.E., 53 anos, sexo feminino). 
“Naquela época, era muito mais comum os pais 
trabalharem e as mães cuidarem dos afazeres de 
casa, dos filhos” (E. V., 51 anos, sexo masculino).1

Em nosso País, as definições de família 
nuclear e casamento sofreram grandes 
alterações. A partir do final da década de 
1970, surgem os primeiros indícios de 
problemas no modelo familiar: o número de 
separações cresceu exponencialmente2 e a 
religião tradicional já não possuía o mesmo 
poder de preservação, deixando de impedir 
novos fracassos matrimoniais. Deste ponto 
em diante, criam-se novos modelos de 
organização familiar, alternativos à proposta 
tradicional: As mães solteiras, mulheres que 
conceberam de um relacionamento casual, 
sem estarem casadas; a este grupo junta-se 

o das mães divorciadas, pois em ambos os 
casos, geralmente elas têm de assumir o papel 
simultâneo de mães e provedoras. Um grupo 
menor, mas que começa a fazer vulto é o dos 
pais solteiros. Numa situação análoga aos dois 
grupos citados anteriormente, os homens que, 
pelas mais variadas razões tiveram de assumir 
a guarda dos filhos, também arcam com 
grandes responsabilidades.3 Outro exemplo 
de configuração alternativa é a sucessão de 
casamentos distintos, com diferentes parceiros, 
que geram filhos de diferentes uniões. Mais 
recentemente surgiram os casais homossexuais 
que, legalmente, adotam crianças para 
chamarem, posteriormente, de “filhos de sua 
união”.

Outro motivo de deterioração dos padrões 
tradicionais da família brasileira é o consumo 
de drogas. Esta é uma das principais causas da 
destruição das relações familiares nos lares de 
pessoas de bem, religiosas ou não, pertencentes 
a todas as classes sociais. O Cebrid4 levantou 
informações em nível nacional sobre o uso 
de drogas em 2004, e atestou que 14% da 
população de nosso País era quimicamente 
dependente. Desdobrando o percentual pelo 
tamanho médio da família brasileira da época 
(3,4 pessoas por família), o centro calculou que 
quase 48% da população já era afetada direta ou 
indiretamente pela dependência de drogas.5 Os 
números impressionam ainda mais quando se 
alcança a percepção de que é um levantamento 
feito há uma década. 

Tudo indica que, infelizmente, a situação 
não apresentou sinais de melhoria. De todo 
o caos gerado pelo tráfico de entorpecentes 
surgem, pelo menos, dados que indicam a 
origem do problema. Segundo Ana Regina 
Noto, professora do Departamento de 
Psicobiologia da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), existem nas ruas crianças e 
adolescentes que trabalham, não se envolvem 
com drogas e têm consciência que elas causam 
problemas, pois têm uma base familiar que 
lhes serviu de exemplo. “Temos o grupo de 
adolescentes que estão nas ruas, trabalhando, 
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e que pegam esse dinheirinho e levam para 
suas casas e ajudam no sustento das famílias. 
Esses adolescentes estão usando o espaço das 
ruas, mas não se envolvem com o crack porque 
tiveram gerações anteriores que lhes serviram de 
exemplo”. Para a coordenadora, quando essas 
crianças e adolescentes passam a viver nas ruas, 
geralmente isso é resultado de sérios problemas 
na família. Durante o estudo que coordenou em 
todo o país, ela disse ter constatado que muitas 
vezes eles tentam voltar para o ambiente familiar. 
“Eles estão bem na rua? Não. Eles tentam voltar 
constantemente para casa. Mas o que ocorre 
é que eles voltam para casa esperando por 
uma família diferente. Mas eles vão encontrar 
exatamente aquela família com quem um dia 
tiveram dificuldade de convivência. E aí acabam 
voltando para a rua”, declarou.6

Saudades da minha infância 
Um dos ataques infligidos à família 

tradicional diz respeito à deterioração que o 
comportamento pós-moderno7 tem causado 
nos lares. O mundo mudou e tornou-se uma 
aldeia global, na qual todos estão juntos ao 
mesmo tempo, com as mais variadas condutas 
e estilos de vida. São poucos os modelos para 
imitação, atualmente. O dinheiro assume 
um papel fundamental dentro desta nova 
configuração social, ditando normas, usos, 
ética, vida espiritual, costumes, quase tudo. 

Como o padrão pós-moderno é consumista 
e egocêntrico, as antigas estruturas familiares 
baseadas no compartilhamento de experiências, 
tais como as conversas ao pé do fogão ou da 
lareira, as refeições na companhia de pais e 
filhos, foram aos poucos sendo substituídas 
por métodos alternativos. O consumo exige 
mais dinheiro, que, por sua vez, exige mais 
horas de trabalho ou até um ou dois empregos 
adicionais, e o tempo de convivência doméstica 
é destruído. 

Em troca, a mídia eletrônica tem tomado o 
lugar dos pais na educação dos filhos, e os novos 
membros da sociedade crescem com valores 
muito diferentes dos adotados pelas gerações 
anteriores. O que lhes interessa mais, agora, 
é o tablet, o smartphone, o notebook e toda a 
parafernália tecnológica que tem conquistado 
esta geração high-tech. 

Tornam-se mais do que necessários os 
versos iniciais do poema “Meus oito anos”8 para 
expressar o que as pessoas da geração anterior 
sentem com relação à sua infância tão especial, 
que sabem, não poderão resgatá-la, e nem 
proporcioná-la aos filhos:

Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!9

Beco sem saída?
Disse o apóstolo Paulo: “É importante para 

você saber isto também, Timóteo, que nos últimos 
dias vai ser muito difícil ser cristão. Porque as 
pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro; 
serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de 
Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas 
com eles e completamente más. Serão duras 
de coração e nunca se submeterão aos outros; 

serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se 
incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e 
cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser 
bons. Atraiçoarão seus amigos; serão irascíveis, 
inchadas de orgulho, e preferirão divertir-se a 
adorar a Deus. Irão à igreja, sim, porém não 
acreditarão realmente em nada do que ouvem” 
(2 Timóteo 3:1-5 – A Bíblia Viva).

Quando nossos olhos, querido leitor, passam 
pelas palavras do texto bíblico, não sentimos a 
impressão de que a descrição que Paulo faz dos 
últimos dias se encaixa perfeitamente à realidade 
de hoje? Milhões de pessoas, literalmente, 
estão sofrendo agora por problemas familiares. 
Muitos, se pudessem, voltariam no tempo para 
desfazer mal-entendidos ou mesmo para tomar   
outra direção nas decisões que os aprisionaram 
em algemas difíceis de quebrar.

Felizmente, há uma saída, uma direção, 
uma luz no fim do túnel, um alívio para o 
sofrimento. Todos devem crer nisso, inclusive e 
especialmente você.

Há esperança para você!
A única forma de fazer alguma coisa é 

aproveitar o tempo que resta. Essa atitude, 
independente do que já passou, fará toda a 
diferença, acredite! Disse o apóstolo Paulo: 
“Estejam atentos para a maneira como vocês 
vivem: não vivam como tolos, mas como homens 
sensatos, aproveitando o tempo presente, 
porque os dias são maus” (Efésios 5:15, 16 – 
Versão Católica). Para Jesus, não importam as 
consequências do seu passado, ou a situação em 
que você está mergulhado. Se você sofre, hoje, 
por causa dos erros cometidos pelos seus pais; 
ou se suas decisões causaram sofrimento aos 
seus filhos, à sua esposa ou ao seu marido, pare 
agora e reflita! Isso tudo é sem importância, 
quando comparado às possibilidades gloriosas 
que você pode aproveitar se quiser se unir a 
Jesus. Ainda que sua decisão de servi-lO não 
consiga reverter todos os efeitos dos erros 
familiares cometidos por seus avós e seus pais; 
ou dos erros cometidos por você, isso não 
impedirá sua felicidade. A Bíblia relata a luta 

travada pelo apóstolo Paulo, para confortar 
aqueles que sentem sua incapacidade, mas 
ainda assim resistem ao mal: 

“Parece um fato da vida que, quando quero 
fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que 
está errado, Quanto à minha nova natureza, eu 
gosto de fazer a vontade de Deus; contudo, existe 
alguma coisa bem no meu íntimo, lá em minha 
natureza inferior, que está em guerra com a minha 
mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do 
pecado que ainda está dentro de mim: Em minha 
mente desejo ser um servo de Deus, mas, em 
vez disso, vejo-me ainda escravizado ao pecado. 
Assim, vocês podem ver como é minha luta: Minha 
nova vida manda-me fazer o que é correto, porém 
a velha natureza que ainda está dentro de mim 
gosta de pecar. Que situação terrível em que me 
encontro! Quem é que me livrará da escravidão 
a esta mortífera natureza inferior? Mas, graças 
a Deus! Isso foi feito por Jesus Cristo, nosso 
Senhor. Ele me libertou” (Romanos 7:21-25 – A 
Bíblia Viva – ênfase do editor). 

Somente Jesus Cristo pode libertar você e sua 
família, e Ele o fará, se Lhe for dada oportunidade. 

Se você foi levado à reflexão pelo texto que 
acaba de ler, e quer continuar em busca de 
respostas mais concretas para solucionar os 
dramas de sua família, deixe seu depoimento 
em www.emvp.com.br/fielorientador, e ficaremos 
felizes em atendê-lo.

________________________
1 DESSEN, M. A. Estudando a família em desenvolvimento: desafios conceituais e teóricos. Periódico 
online. Psicologia: Ciência e Profissão. Brasília. Vol. 30. Dezembro de 2010. Disponível em: < http://www.
scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932010000500010&script=sci_arttet>. Acesso em 14 nov. 13.
2 Exponencialmente: De exponencial — que muda em taxa cada vez mais acentuada.
3 Como pais solteiros têm se desdobrado para atender as tarefas de pai-mãe-provedor: < http://mulher.
uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2011/08/01/pais-solteiros-superam-preconceito-e-
dificuldades-para-criar-seus-filhos-sozinhos.htm> Acesso em 28 jul. 14.
4 Cebrid: Centro brasileiro de informações sobre drogas.
5 Agência Brasil de Comunicação. Pesquisa veiculada em 18/06/2004. Disponível em: < http://
agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2004-06-18/problemas-com-drogas-afetam-47-da-populacao> — 
Acesso em 14 nov. 13.
6 Fonte: Agência Brasil de Comunicação. Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/
noticia/2013-03-10/problemas-com-familia-antecedem-uso-de-drogas-por-criancas-e-adolescentes-
diz-pesquisadora> acesso em 14/11/13. Ênfases do editor.
7 Tempos pós-modernos: As características da pós-modernidade podem ser resumidas em alguns 
pontos: propensão a se deixar dominar pela imaginação das mídias eletrônicas; [...] celebração do 
consumo como expressão pessoal; pluralidade cultural. Em outras palavras: a pós-modernidade tem 
predomínio do instantâneo, da perda de fronteiras, gerando a ideia de que o mundo está cada vez menor, 
através do avanço da tecnologia. Mudam-se valores: é o novo, o fugidio, o efêmero, o fugaz, o individual, 
que vale. A aceleração transforma o consumo numa rapidez nunca vivenciada: tudo é descartável 
(desde copos a maridos ou esposas). FONTE: Prof. Mário Balbino Cavalcante, disponível em: <http://
meuartigo.brasilescola.com/geografia/o-conceito-posmodernidade-na-sociedade-atual.htm> Acesso 
em 18/11/13.
8 O poema Meus oito anos foi escrito por Casimiro de Abreu, em 1859. O autor tornou-se um dos mais 
famosos poetas brasileiros da segunda geração romântica. 
9 Disponível em: < http://www.infoescola.com/livros/meus-oito-anos> — acesso em 14 nov. 13.

Mesmo os casais modernos estão 
enfrentando sérios problemas de 
comunicação básica por causa 
das redes sociais.

!
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Uma das doutrinas 
mais debatidas no 
mundo cristão, 

atualmente, é a validade ou 
anulação dos Dez Man-
damentos, que aparecem 
em Êxodo 20:3-17. Estaria 
aquela lei ainda válida hoje, 
ou está mesmo anulada? 
Quais são as consequências 
disso para a nossa salvação?

Através do desdobramento 
deste assunto, você entenderá a 
forma correta para entrar em har-
monia com o que a Bíblia ensina a 
esse respeito.

Entendendo a essência da Lei
Para chegar ao âmago1 da Lei, 

torna-se necessário entendê-la como 
sendo a própria essência divina, ou o 
caráter de Deus. As regras conhecidas 
como o Decálogo, as Dez Palavras ou os 
Dez Mandamentos,  são um resumo do 
que realmente a Lei significa. São dez pre-
ceitos breves, compreensíveis, adaptados 
à natureza humana pós-lapsariana.2 A lin-
guagem humana (escrita ou falada) é defi-
ciente e inapta para descrever ou abranger 
princípios que envolvem o todo universal.

“O Senhor fala aos seres humanos utilizan-
do a mesma linguagem imperfeita deles, a fim 
de que seus sentidos degenerados, a percepção 

pesada, terrena, possam compreender-Lhe as 
palavras. [...] Perfeita como é, em toda a sua 

simplicidade, a Bíblia não corresponde às 
grandes ideias de Deus; pois ideias infinitas 

não se podem corporificar perfeitamente 
em finitos veículos de pensamento. Em 
lugar de as expressões da Bíblia serem 
exageradas, como julgam muitos, as for-
tes expressões se enfraquecem ante a 
magnificência da ideia [...].”3

A Lei e o princípio da história humana
Adão e Eva foram criados e dotados 

de inteligência. Embora a Lei não exis-
tisse na forma escrita, foi entendida 

com amplitude muito maior pelo 
primeiro casal. Após o pecado, Deus 
precisou adaptar o conteúdo da Lei, 
simplificando-o, pois seus termos 

abrangiam significados extre-
mamente profundos para serem 
compreendidos em sua plenitu-
de pelas mentes de homens em 
condição de pecadores. 

Os Dez Mandamentos fo-
ram proclamados no monte 
Sinai, porque os israelitas 
haviam perdido o conheci-
mento de grande parte da-
queles princípios sagrados, 
durante os séculos de es-
cravidão. Porém, havia um 
resto, uma sobra, um rema-
nescente de fiéis que man-
tinham ainda aquele co-
nhecimento. Há evidências 

disso nas palavras de Moisés 
antes da chegada deles ao Si-

nai: “Quando têm algum negócio, 
vêm a mim, para que eu julgue entre 

um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e 
as Suas leis” (Êxodo 18:16).

Alcance do entendimento dos antepassados
Vários séculos antes desse episódio, o pró-

prio Senhor disse acerca de Abraão: “Porquanto 

“Assim, a lei é santa; e o
mandamento, santo, justo

e bom” (Romanos 7:12).
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NOTA: A tradução padrão das Escrituras usada neste artigo é a Almeida, Revista e Corrigida, 1995.
O leitor será informado, caso seja usada eventualmente outra tradução. 

OS DONS DO
ESPÍRITO SANTO

Salmos 51:10,11:
“Cria em mim, ó Deus, 
um coração puro e renova 
em mim um espírito reto. 
Não me lances fora da Tua 
presença e não retires de 
mim o Teu Espírito Santo” 
(Salmos 51:10, 11).

Abraão obedeceu à Minha voz e guardou o Meu 
mandado, os Meus preceitos, os Meus estatutos e 
as Minhas leis” (Gênesis 26:5). Todas estas coi-
sas tiveram origem nos dias de Adão, tendo sido 
transmitidas, de pai para filho, às gerações se-
guintes, através da oralidade.4

A relação entre a Lei e o conceito de pecado
Um dos debates mais importantes que o 

apóstolo Paulo deixou para as gerações seguin-
tes foi a relação entre a Lei e o pecado. A ra-
zão de um está intimamente ligada à existência 
do outro. Ele disse: “Porque a Lei opera a ira; 
porque onde não há Lei também não há trans-
gressão” (Romanos 4:15). A Nova Tradução na 
Linguagem de Hoje traz o mesmo texto desta 
forma: “Mas, onde não existe Lei, também não 
existe desobediência à Lei”.

Deste modo, reconhecemos uma das prin-
cipais funções da Lei: identificar o pecado. A 
Nova Versão Internacional da Bíblia diz: “pois 
é mediante a Lei que nos tornamos plenamen-
te conscientes do pecado” (Romanos 3:20). Isso 
quer dizer que, sem a Lei jamais perceberíamos 
ou identificaríamos o pecado. Adão cometeu 
pecado: “O pecado entrou no mundo por meio 
de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo 
a morte” (Romanos 5:12 — Nova Versão Inter-
nacional). Disse o apóstolo João: “Quem peca é 
culpado de quebrar a lei de Deus, porque o peca-
do é a quebra da lei” (1 João 3:4).

Uma declaração do próprio Jesus Cristo  
Disse Jesus: “Não cuideis que vim destruir a 

Lei ou os profetas; não vim ab-rogar5, mas cum-
prir.” (Mateus 5:17). 

Realmente, Jesus afirmou de forma simples 
que não era e nunca seria Sua intenção anular 
os preceitos que compõem a Lei dada por Deus 
no Sinai. Foi exatamente por não poder anular 
os mandamentos, que nosso Mestre morreu em 
lugar do homem, assumindo a culpa pela que-
bra dos princípios da Lei, iniciada por Adão.

A última mensagem de Jesus Cristo ao Seu povo
O livro de Apocalipse foi escrito no final do 

primeiro século, e contém mensagens preciosas à 
igreja daquela época e especialmente à igreja de 
hoje. No capítulo 14, versículo 12, lemos: “Aqui 
está a paciência dos santos; aqui estão os que guar-
dam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.” 

O verdadeiro povo de Deus não obedece 
com objetivos meritórios6, e sim, como disse 
Paulo, como um “sacrifício vivo, santo e agra-
dável a Deus, que é o vosso culto racional” (Ro-
manos 12:1). Uma prova de que alguém possui 
uma fé viva, consiste no ato voluntário, na dis-
posição em obedecer a Deus. Disse Jesus: “Vós 
sereis Meus amigos, se fizerdes o que Eu vos man-
do” (João 15:14). A base, a razão ou o motivo 
da obediência humana não pode ser o medo, ou 
o simples interesse nas bênçãos que esse rela-
cionamento pode trazer. Ao entender o infini-
to amor de Deus revelado na cruz, o discípulo 
obediente ouve a voz de Jesus e O segue. 

Como a Lei de Deus é a chave para a compre-
ensão do caráter e da vontade dEle, ela revela ao 
cristão o grande alvo e objetivo pelo qual deve 
lutar em toda a sua vida. Sendo um pecador, é 
natural que enfrente acidentes, que perca algu-
mas batalhas, mas Jesus estará sempre pronto a 
perdoá-lo e animá-lo a vencer a guerra. “Meus 
filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês 
não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um 
Intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo” (1 
João 2:1 – Nova Versão Internacional). “A pessoa 
que nasceu na família de Deus não faz do peca-
do um costume, porque agora a vida de Deus está 
nela e, portanto, ela não pode continuar pecando, 
pois esta vida nova nasceu dentro dela e a domina 
- ela nasceu de novo” (1 João 3:9 – A Bíblia Viva).
________________________
1 Âmago: Cerne, essência, íntimo; a parte mais íntima ou fundamental de algo.
2 Pós-lapsariano: Do latim lapsus: erro, lapso, pecado. A expressão quer dizer: Condição humana depois 
do pecado de Adão e Eva. 
3 WHITE, Ellen G. Mensagens escolhidas, vol. I. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira. p. 22.
4 Oralidade: Qualidade, estado ou condição do que é falado; que não é ou não está escrito. Dito, realizado 
ou expresso de viva voz; verbal.
5 Ab-rogar: Anular, invalidar, neutralizar.
6 Meritório: Digno de elogio, louvor ou recompensa. Que cumpre determinada ordem com interesse em 
recompensas meritórias (devidas ao mérito, ao merecimento).

Disse Jesus: “Vós sereis Meus amigos, se
fizerdes o que Eu vos mando” (João 15:14)
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Salmos 51:10,11:
“Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um
espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires
de mim o Teu Espírito Santo” (Salmos 51:10, 11).

OS DONS DO
ESPÍRITO SANTO
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REVISTA  |  FIEL ORIENTADOR

OEspírito Santo é o maior dom que o Céu 
nos dá. Através dEle, Deus cria fé, amor e 
devoção no coração daqueles que se en-

tregaram a Jesus. Ele é a comunicação real entre o 
crente e Cristo. Acompanhe nas próximas linhas a 
orientação bíblica sobre os dons do Espírito.

A personalidade do Espírito
O Santo Espírito não somente é um Ser vivo, 

mas possui personalidade própria. Não é, como 
alguns segmentos do Cristianismo querem fa-
zer ser, uma simples influência e emanação de 
Deus, ou uma nomenclatura1 para o poder ativo 
ou força ativa de Deus (ver João 14:16, 17, 26; 
16:7-15 e Mateus 28:19). Ele tomou parte, junto 
com o Pai e com o Filho, na obra da criação, de-
monstrando claramente a Sua onipotência2 (ver 
Gênesis 1:2; Jó 26:13 e Salmos 104:30). 

Ele possui o atributo3 da onipresença4 (ver 
Salmos 139:7). Ele condena o pecado e estimula 
a justiça (ver Gênesis 6:3; João 16:8). Ele é visto na 
concepção5 de Maria (ver Mateus 1:18-20; Lucas 
1:23). O Espírito Santo é visto como Aquele que 
transmitiu força e coragem a Jesus Cristo imedia-
tamente após o batismo dEle por João, para que 
pudesse dar início à Sua missão como Messias 
(ver Mateus 3:16). Ele foi o Agente capacitador de 
Cristo em Seu trabalho, em Sua maneira de andar 
e em Seu serviço em prol da humanidade (ver Lu-
cas 4:1, 14). E, desde então, até os dias de hoje tem 
sido o “alter-ego”6  de Jesus neste mundo.

Sua relação com a igreja
No que diz respeito à igreja, o Espírito San-

to é visto como o Único que pode dar nova vida 
a uma alma, através de Seu toque operador e 
transformador (ver João 3:3-5). Todos os crentes, 
portanto, devem possuir o Espírito Santo (ver 
Romanos 8:9), ainda que a Sua influência varie 
grandemente de um indivíduo para outro, de 
acordo com o nível de permissão que cada um 
Lhe concede (ver Atos 1; Efésios 1:13,14 e 5:18). 

Os dons do Espírito
John Stott definiu os dons como “certas capa-

cidades, concedidas pela graça e poder de Deus, 

que habilitam pessoas para serviços específicos 
e correspondentes. [...] A capacidade que quali-
fica uma pessoa para um ministério.”7

Há cinco listas de dons no Novo Testamento:

a) 1 Coríntios 12 — pelo menos 13 dons.

b) 1 Coríntios 13 — pelo menos 7 dons.

c) Romanos 12 — pelo menos 7 dons.

d) 1 Pedro 4 — aponta 2 dons.

e) Efésios 4 — aponta 5 dons.

O primeiro passo rumo à obtenção dos dons 
é ser batizado no Espírito e na água. “Pois todos 
nós fomos batizados em um Espírito, formando 
um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, 
quer livres, e todos temos bebido de um Espírito” 
(1 Coríntios 12:13). 

A função principal dos dons espirituais é a 
edificação da igreja, a partir da manifestação 
pessoal de cada dom. 

Problemas com os dons
É comum a manifestação de “dons” num mi-

nistério religioso que necessite de forte dose de 
emotividade, de frenesi nos cultos a fim de “fa-
zer descer” o poder. É amplamente conhecido 
que, no delírio causado por grande emotividade, 
as pessoas com frequência entram nos estágios 
iniciais de um transe, e, nessa situação, ficam à 
mercê do poder de outros “espíritos” que nada 
têm que ver com o Espírito divino. O verdadei-
ro êxtase espiritual, em si mesmo, não é errado, 
porque Pedro caiu em êxtase, (ver Atos 10:10); e 
Paulo, da mesma forma (ver Atos 22:17). 

O dom de línguas
A proposta deste artigo é analisar o mais 

famoso dos dons do Espírito – o de línguas 
“estranhas”.

1 Coríntios 14:2 — “Porque o que fala 
língua estranha não fala aos homens, senão a 
Deus; porque ninguém o entende, e em espírito 
fala de mistérios.” 

Os tradutores da Bíblia do século 18, como 
João Ferreira de Almeida e outros, costumavam 
grafar8 no formato itálico9 as palavras que não se 
encontravam nos manuscritos originais, mas que 
precisavam ser adicionadas ao texto para com-
pletar o sentido. A palavra “estranha” do versícu-
lo citado foi inserida por Almeida, e não consta 
no texto original. Traduções mais atuais como a 
Nova Versão Internacional eliminaram a palavra 
“estranha”. O sentido mais correto desta palavra 
naquele contexto seria “estrangeira”. Observe:

Atos 2:1-4: “Cumprindo-se o dia de Pente-
costes, estavam todos reunidos no mesmo lugar; 
e, de repente, veio do céu um som, como de um 
vento veemente e impetuoso, e encheu toda a 
casa em que estavam assentados. E foram vistas 
por eles línguas repartidas, como que de fogo, as 
quais pousaram sobre cada um deles. E todos fo-
ram cheios do Espírito Santo e começaram a falar 
em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes 
concedia que falassem.”

Que línguas seriam essas? A explicação en-
contra-se nos versículos seguintes: “E em Jerusa-
lém estavam habitando judeus, varões religiosos, 
de todas as nações que estão debaixo do céu. E, 
correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e 
estava confusa, porque cada um os ouvia falar na 
sua própria língua. E todos pasmavam e se mara-
vilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê! Não 
são galileus todos esses homens que estão falando? 
Como pois os ouvimos, cada um, na nossa própria 
língua em que somos nascidos?” (Atos 2:5-8).

Os apóstolos falavam, de forma miraculo-
sa, no próprio idioma de origem dos ouvintes. 
Como compreender, então, a manifestação 
ininteligível10 de sons que muitas igrejas de-
monstram ter atualmente?

Glossolalia versus xenoglossia
A glossolalia é um fenômeno descrito algu-

mas vezes como “expressão de êxtase ou transe 
espiritual”. Consiste em proferir sons ininteligí-
veis, que se parecem com linguagem, durante um 
transe hipnótico ou enlevo11 espiritual. A glosso-
lalia é frequentemente confundida com xenoglos-
sia. Este último termo refere-se ao dom de línguas 
descrito em Atos, capítulo 2. A diferença encon-
tra-se no fato de que, a pessoa que manifesta a 
glossolalia fala coisas e emite sons que não podem 

ser encontrados em nenhuma língua humana. A 
xenoglossia é a capacidade de falar fluentemente 
numa língua nunca antes aprendida.

Há cristãos pertencentes a várias denomina-
ções que creem na existência de uma explica-
ção bíblica para a glossolalia manifestada nos 
cultos de suas igrejas. Línguas e dialetos es-
trangeiros podem ser compreendidos em nível 
global, mas jamais os sons de um culto moder-
no de “línguas” podem ser classificados em al-
guma linguagem ou dialeto existente. O que se 
ouve é uma abundância de enganos, confusão 
e barulhos. Simplesmente não se pode declarar, 
como no tempo da primeira igreja, que “ouvi-
mos, cada um, na nossa própria língua em que 
somos nascidos” (Atos 2:8). Disse Paulo: “Toda 
amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, 
e toda malícia seja tirada de entre vós” (Efésios 
4:31). O profeta Habacuque também declarou: 
“Mas o Senhor está no Seu santo templo; cale-se 
diante dEle toda a Terra (Habacuque 2:20).12

Concluindo, a manifestação da glossolalia 
não é, definitivamente, o dom de línguas bíbli-
co. O apóstolo Paulo declarou que a meta prin-
cipal do dom da xenoglossia (o legítimo dom 
de línguas) era para ser um sinal aos descrentes 
e para espalhar a boa notícia do Evangelho do 
Salvador (1 Coríntios 14:19, 22).

Que Deus ilumine nosso entendimento a 
cada dia, dando-nos capacidade para compre-
ender Seus mistérios! 

Dúvidas esclarecidas? Ainda há pontos para 
os quais precisa explicação adicional? Este ar-
tigo tocou seu coração? Deixe seu depoimento 
em www.emvp.com.br/fielorientador, e teremos 
prazer em atendê-lo.

________________________
1 Nomenclatura: Ato de dar um nome; terminologia.
2 Onipotência: Qualidade de quem é todo-poderoso; poder total, absoluto, infinito.
3 Atributo: O que é próprio e peculiar a alguém ou a alguma coisa.
4 Onipresença: Qualidade ou condição de quem ou do que é onipresente; presença em todos os lugares 
ao mesmo tempo.
5 Concepção: Ato ou efeito de conceber, de gerar outro ser vivo.
6 Alter-ego: Antepositivo, do latim alter, “um outro”, outrem; outro, diferente. Nesta palavra específica, 
“outro ego”, outro “eu”.
7 STOTT, 1990, p. 92
8 Grafar: Escrever, representar por sinais gráficos.
9 Itálico: Neste caso não se refere especificamente à Itália ou a costumes italianos, mas à letra inclinada, 
geralmente para a direita, usada como meio de destaque; aldino, grifo, letra grífica, letra itálica. O tipo 
itálico foi desenhado para o impressor Aldus Manutius, em 1501, a partir da letra chanceleresca cursiva, 
por Francesco Griffo da Bologna (donde o sinônimo “grifo”), e posteriormente, aperfeiçoado por Ludovico 
degli Arrighi.
10 Ininteligível: Não inteligível; que não se pode entender.
11 Enlevo: Fascínio, deslumbre, êxtase.
12 Texto baseado no website cristão GotQuestions.org. Disponível em: < http://www.gotquestions.org/
Portugues/sobre-nos.html>. Acesso em 9 out. 2013.É comum a manifestação de “dons” num ministério religioso que necessite de

forte dose de emotividade e frenesi nos cultos a fim de “fazer descer” o poder.
Mas essas manifestações em nada têm que ver com o verdadeiro Espírito divino. !
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Corpo e alma
Gênesis 1:27: “Criou Deus o homem à Sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.”

AO PÓ VOLTARÁ
Após o pecado, Deus declarou de modo taxativo: “Com o suor do seu 
rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi 
tirado; porque você é pó e ao pó voltará” (Gênesis 3:19). 

Quando Deus criou o homem, não inseriu nele a “alma”, mas no final 
do processo introduziu nele o fôlego de vida. Antes de possuir esse 
fôlego, o homem era uma alma inanimada. Após receber o fôlego de 
vida, tornou-se uma alma vivente. Ao ser tirado o fôlego de vida do 
homem, ele morre (ver Gênesis 7:22), da mesma forma como se apa-
ga uma lâmpada ou uma chama, ao ser cortado o combustível. 

“Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando 
de alguma coisa; pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração 
e todas as coisas” (Atos 17:25).

Gênesis 2:16, 17: “E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore 
do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não 
comerás; porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás”.

Equivocadamente, uma fatia cada vez maior da humanidade crê que o ser humano é compos-
to de um corpo (matéria física) e uma alma. Também chamada popularmente de espírito, 
a alma, segundo a crença popular, é o “eu” consciente, imortal que, após a cessação da vida 

no corpo, é separada deste, podendo existir e sobreviver ao processo de decomposição biológica.
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O QUE ACONTECE
apos a morte?´
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“O destino do homem é o mesmo do animal; o 
mesmo destino os aguarda. Assim como morre 
um, também morre o outro. Todos têm o mesmo 
fôlego de vida; o homem não tem vantagem algu-
ma sobre o animal. Nada faz sentido! Todos vão 
para o mesmo lugar; vieram todos do pó, e ao pó 
todos retornarão” (Eclesiastes 3:19-21).

A alma é mortal ou imortal?
A crença na imortalidade da alma humana 

não tem base bíblica. Se a maioria dos segmentos 
do Cristianismo crê nessa teoria não é por causa 
de provas bíblicas, mas porque é uma herança 
da filosofia grega e do catolicismo romano. Tales 
de Mileto, Anaxímenes e Pitágoras (pensadores 
gregos) defendiam esse credo. Platão a conden-
sou de uma forma muito semelhante à descrita 
pela doutrina católica. A filosofia grega influen-
ciou muito o padre Agostinho, bispo de Hipona, 
considerado o filósofo de maior influência na 
construção do pensamento cristão medieval, 
em meados do quinto século. 

Acontece que a Palavra de Deus afirma cate-
goricamente que a alma morre.

Ezequiel 18:4: “Eis que todas as almas são Mi-
nhas; como a alma do pai, também a alma do 
filho é Minha; a alma que pecar, essa morrerá.”

Tiago 5:20: “Saiba que aquele que fizer conver-
ter do erro do seu caminho um pecador salvará 
da morte uma alma e cobrirá uma multidão de 
pecados.”

Onde estão os mortos?
Eclesiastes 9:10: “Tudo quanto te vier à mão para 
fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na 
sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem in-
dústria, nem ciência, nem sabedoria alguma.”

João 5:28, 29: “Não vos maravilheis disso, porque 
vem a hora em que todos os que estão nos sepul-
cros ouvirão a Sua voz. E os que fizeram o bem 

sairão para a ressurreição da vida; e os que fize-
ram o mal, para a ressurreição da condenação.” 

Milhões de pessoas creem que os mortos 
bons se encontram no Céu e os maus no Infer-
no. Os versículos 28 e 29 do capítulo 5 de João 
afirmam que, no momento da ressurreição, os 
que ouvem a voz de Deus se encontram “nos se-
pulcros”, e não no Céu ou no Inferno.

Inexistência até o dia do juízo
Os mortos nada sabem (ver Eclesiastes 9:5, 

10; Jó 14:14). Ao morrer, o ser humano volta ao 
mesmo estado em que se encontrava antes de 
ser gerado: inexistência completa. “Assim o ho-
mem se deita e não se levanta; até que não haja 
mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu 
sono” (Jó 14:12).

Sobre este assunto, disse o profeta Daniel: “E 
muitos dos que dormem no pó da terra ressusci-
tarão, uns para a vida eterna e outros para vergo-
nha e desprezo eterno” (Daniel 12:2). 

E o Inferno, o “tormento eterno” da Bíblia?
Assim como os salvos em Cristo não vão 

imediatamente para o Céu após a morte, do 
mesmo modo os que rejeitaram a Jesus não irão 
logo após a morte para um lago de fogo e enxo-
fre para sofrerem por toda a eternidade. Até o 
dia da ressurreição nem o mau, nem o bom têm 
qualquer vantagem na morte. Ambos estão no 
pó da terra. 

Se os mortos fossem imediatamente para o 
Céu ou para o inferno após a morte, por que 
Deus marcaria um dia para julgar a todos? Se 
o castigo ou a recompensa já foram entregues 
logo após a morte, por que os mortos precisa-
riam ressuscitar para um novo julgamento?
 
As expressões “eterno” e “para sempre”

“Então Ele dirá aos que estiverem à Sua esquer-
da: Malditos, apartem-se de Mim para o fogo 
eterno, preparado para o diabo e os seus anjos” 
(Mateus 25:41).

“E estes irão para o castigo eterno, mas os justos 
para a vida eterna” (Mateus 25:46).

As palavras “eterno” e “para sempre” são tra-
duzidas do grego aion ou aionios. Estes termos 
não significam necessariamente “sem fim”. Po-
dem denotar1 um longo período de tempo. Um 
exemplo disto está em Judas, versículo seis: “E 
aos anjos que não conservaram suas posições de 
autoridade, mas abandonaram sua própria mo-
rada, Ele os têm guardado em trevas, presos com 
correntes eternas para o juízo do grande Dia”. 
As “prisões eternas” têm um tempo definido: 
estendem-se até o “juízo do grande Dia”. 

O profeta Jonas, como muitos sabem, segun-
do o relato bíblico, foi engolido por um grande 
peixe. De acordo com suas palavras, “eu desci 
até aos fundamentos dos montes; os ferrolhos da 
terra correram-se sobre mim para sempre; mas 
Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, 
meu Deus” (Jonas 2:6). De acordo com Jonas 
1:17 a expressão “para sempre” teve a duração 
de três dias e três noites.

O bicho que não morre
e o fogo que nunca se apaga

Em Marcos 9:43, 44, lê-se: “E, se a tua mão te 
escandalizar, corta-a; melhor é para ti entrares na 
vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para 
o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde 
o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga.”

A palavra “inferno” é aqui traduzida da pa-
lavra grega geena. Ela pode ser encontrada doze 
vezes na Bíblia. Geena é derivada da palavra he-
braica GeHinom — “Vale de Hinom” ou “Vale do 
filho de Hinom”. Nesse vale havia um espigão2 
chamado Tofete, o qual, no passado de Israel, 
as pessoas idólatras, que abandonaram a Deus, 
queimavam seus filhos. Há milhares de anos, 
antes da conquista de Canaã pelos exércitos de 
Josué, os cananeus ofereciam nesse lugar sacri-
fícios humanos ao deus Moloch ou Moloque. 
Depois da conquista de Canaã, este local ficou 
reservado para o depósito de lixo produzido em 
Jerusalém, motivo pelo qual o fogo era manti-
do constantemente aceso para poder incinerar 
e consumir toda a sujidade.3

Quando Jesus falou o que se encontra em Mar-
cos 9:43 e 44, os ouvintes entenderam imediata-
mente o significado de Suas palavras: ser atirado à 
Geena era sinônimo de ser desprezado e comple-
tamente esquecido, não merecendo ao menos um 
sepultamento decente, condenado à destruição 
eterna e completa pelo fogo e pelos gusanos.4

Querido leitor: Espera-se que este artigo te-
nha esclarecido suas dúvidas e dado uma nova 
visão sobre o tema da natureza do homem na 
morte. Se há qualquer dúvida que este artigo 
não pôde solucionar, entre em contato através 
dos meios de comunicação fornecidos nesta re-
vista e você receberá grátis um curso bíblico.

________________________
1 Denotar: Indicar, dar a entender, sugerir.
2 Espigão: Monte ou rochedo alto.
3 Artigo baseado nos escritos do Prof. Alfons Balbach. BALBACH, Alfons. E a vida continua?
Itaquaquecetuba: Edições Vida Plena. 2ª ed. 2008. BALBACH, Alfons. Conhecereis a verdade.
Itaquaquecetuba: Edições Vida Plena. 2ª ed. 2009.
4 Gusano: Verme que se alimenta de matéria orgânica em estado de putrefação.

Os mortos nada sabem. Ao morrer, o ser humano 
volta ao mesmo estado que se encontrava antes
de ser gerado: Inexistência completa.!
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Não é de hoje que a medicina estabele-
ceu a relação entre a saúde espiritual e 
a saúde física. O sentimento de culpa 

pode destruir a paz de espírito, provocar insô-
nia, ansiedade e outros problemas de fundo psi-
cossomático1.

Jesus viveu pelo menos metade do tempo de 
Seu ministério em Cafarnaum — cerca de um 
ano e meio. Nesse período, Ele transformou 
aquela pequena aldeia de pescadores no Seu 
quartel-general, para atender o povo da Gali-
leia. A Bíblia diz que Ele tinha uma casa nessa 
cidade (Mateus 13:1; Marcos 2:1). Pedro, An-
dré, Tiago e João também moravam nesse vila-
rejo. Esse lugar era um canto perdido do mundo 
antigo. Era um pequeno povoado localizado em 
uma província romana, que ficava nos limites 
do império, ao norte da Palestina. Contudo, 
quando nos lembramos do que Deus pode fazer 
por meio desses homens simples, apesar da sua 
origem humilde, percebemos que não importa 
muito do lugar de onde viemos, mas o que Deus 
deseja fazer através da nossa vida.

Nessa aldeia, Jesus fez vários milagres: Expul-
sou demônios, curou a sogra de Pedro e purifi-
cou um leproso. Apesar da ordem direta de Jesus, 
para que o homem curado de lepra não contasse 
a ninguém sobre o milagre, ele não conseguiu fi-
car calado e a notícia se espalhou. A cura daquele 
homem tornou a visita de Jesus a qualquer cida-
de da Galileia um acontecimento épico. Ele teve 
de Se retirar para lugares mais solitários, a fim de 
ter um pouco de tempo a sós com os discípulos e 
com Seu Pai (Marcos 1:43-45).

A presença de Jesus mexe com as pessoas. É 
impossível ser indiferente a ela. A Bíblia con-
ta que, quando Jesus resolveu voltar para Ca-
farnaum de forma anônima, algumas pessoas 
ouviram falar que Ele estava em casa (Marcos 
2:1). Logo, a notícia se espalhou e uma multidão 
cercou a casa onde Ele estava e já era impossível 
sair lá de dentro — quanto mais entrar!

Nessa pequena cidade, havia um homem 
paralítico que sofria muito com a sua situação. 
Essa história está narrada no Evangelho de Mar-
cos, capítulo dois. Seus amigos tentaram levá-lo 

até Jesus, mas não conseguiam entrar na casa 
em que Cristo estava, por causa da multidão.

Muitas vezes, a multidão afasta as pessoas de 
Jesus. Quantas vezes temos ouvido pessoas con-
fessarem: “Não vou mais à igreja por causa de 
fulano ou de beltrano!” Conta-se que Mahatma 
Gandhi decidiu rejeitar o cristianismo por cau-
sa dos cristãos. Ao estudar Direito em Londres, 
na década de 1880, ele conheceu de forma pro-
funda o cristianismo, a religião da Inglaterra — 
o poder colonizador da Índia. Ele passou a ali-
mentar uma grande admiração por Jesus e Seus 
ensinos. Dizem que ele costumava ler o Sermão 
da Montanha diariamente. Sua decepção com 
o cristianismo deu-se numa tentativa de visitar 
uma igreja cristã e ser impedido de entrar por-
que o local só admitia pessoas brancas. 

Uma vida de culpa
O homem dessa história era condenado por 

causa de sua doença. No tempo de Jesus, os lí-
deres religiosos ensinavam que a doença era 
castigo divino, provocado por pecados não-
-confessados ou não-abandonados. Essa forma 
de pensar era tão recorrente naquele tempo que 
até os discípulos de Jesus pensavam assim. Cer-
ta vez, perguntaram a Ele: “Mestre, por que este 
homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados 
dele ou por causa dos pecados dos pais dele?” 
(João 9:2 – Nova Tradução na Linguagem de 
Hoje).

Outra situação que aumentava o sofrimento 
daquele jovem era que, nos seus dias, não ha-
via uma política de inclusão social para pessoas 
portadoras de deficiência física e nem um siste-
ma previdenciário que as amparasse. Ele devia 
depender da caridade alheia. Como se isso não 
bastasse, dia após dia, sua consciência culpada 
jogava-lhe no rosto os pecados que poderiam 
ter provocado a ira de Deus e causado tamanho 
castigo. Pequenos deslizes tornaram-se gigantes 
que lhe atormentavam o espírito e tiravam-lhe 
o sono. Esse jovem não tinha paz. Ele se sentia 
a pior pessoa. Se não fosse assim, por que Deus 
o teria castigado? A culpa havia roubado a sua 
alegria de viver. Quando temos a consciência 

Há uma relação muito íntima entre
    saúde física e saúde espiritual
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culpada, alguma coisa se parte dentro de nós. 
Talvez você também tenha cometido algum erro 
que está levando sua vida ao desespero. Você 
acorda de madrugada e o sono não vem. Olha 
para o lado e sua companheira ou companhei-
ro dorme o sono dos inocentes. Você pensa: “O 
que ela (ou ele) pensaria de mim se soubesse o 
que fiz? O que a igreja, a sociedade, os colegas de 
trabalho pensariam se soubessem toda a verda-
de sobre mim?” A dor da consciência culpada é 
demais, e parece que você não vai suportar. Mas 
há esperança para o seu caso, assim como havia 
para aquele jovem deficiente físico.

Como seus amigos não conseguiram levá-lo 
a Jesus, acharam um “plano B”. As casas daquela 
época tinham uma área livre no teto, chamada 
eirado. Nessa parte da casa, as pessoas costuma-
vam colocar os grãos para secar, as mulheres cos-
tumavam tecer, e nas noites mais quentes a famí-
lia dormia ali. O acesso a esse lugar era feito por 
uma escada externa. Como o telhado era de ma-
deira, galhos e barro batido, não era difícil fazer 
uma abertura nele apenas com as mãos ou com 
alguma ferramenta disponível. Foi o que os ami-
gos desse homem fizeram. Através dessa abertu-
ra baixaram a maca com o rapaz. A Bíblia diz que 
Jesus ficou impressionado com a fé demonstrada 
por esses homens (Marcos 2:5). Como é bom 
sermos uma bênção na vida de alguém apenas 
por crermos nas promessas de Deus!

Perdão e cura
Imagine o silêncio que tomou conta daquele 

ambiente apertado, cheio de pessoas, enquanto 
viam um deficiente físico descendo do teto por 
meio de cordas. O que estava acontecendo? O 
que Jesus faria? O que Ele diria? As pessoas foram 
surpreendidas com as afirmações de Jesus: “Filho, 
os seus pecados estão perdoados” (Marcos 2:5).

Talvez você esteja confuso por Jesus ter dito 
isso ao paralítico. Não foi para ser curado da 
paralisia que esse homem estava ali? Podemos 
deduzir que, para o moço, a cura física era o 
que menos importava naquele momento. Cer-
tamente não era esse o motivo principal que o 
levou até Jesus — e o Mestre entendeu isso. Não 
era a doença que o perturbava, mas o sentimen-
to de culpa que destruía a sua paz e tornava a 
sua vida um constante pesadelo.

As pessoas tentam se livrar da culpa, negan-
do sua existência. Afirmam que ela é o descon-
forto causado apenas pela quebra de conven-
ções sociais. Mas a melhor maneira de lidar 
com a culpa não é ignorando-a. O remédio para 
a culpa é a certeza do perdão.

Jesus fez um duplo milagre na vida daquele 
homem. Além de restaurar-lhe a paz de espírito, 
devolveu-lhe a saúde física, e o homem voltou a 
andar. Isto lembra-nos a oração de Paulo pelos 
membros da igreja de Éfeso: “[Deus] é capaz de fa-
zer infinitamente mais do que tudo o que pedimos 
ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua 
em nós” (Efésios 3:20 — colchetes acrescentados).

Na condição de pais, temos grandes sonhos 
para nossos filhos. Gostaríamos que eles fizes-
sem os melhores cursos universitários, arranjas-
sem os melhores empregos e fossem pessoas de 
sucesso na vida. Da mesma forma que nós, Deus 
também tem grandes planos para Seus filhos.

Noiva, com a data de casamento marcada, Ma-
ria sonhava em ser apenas uma boa mãe e esposa. 
Contudo, Deus tinha outros planos para ela: ser 
mãe do Filho de Deus, o meio pelo qual o Verbo 
Divino se tornaria como um de nós (João 1:14).

Tal como Maria, Moisés não tinha grandes 
expectativas para a sua vida ao alcançar a idade 
de oitenta anos. Queria apenas sossego e paz no 
seu trabalho de cuidar do rebanho de Jetro em 

algum canto perdido no deserto do Sinai. Ele já havia experimentado tudo o que a vida pode 
oferecer de melhor. Na condição de filho adotivo da filha de Faraó, poderia ter o que desejasse. 
Bastava expressar a sua vontade. Porém, não eram esses os planos de Deus para a vida de Moisés. 
Deus queria que ele se tornasse o grande libertador de Seu povo. Os próximos quarenta anos de 
vida seriam para ele muito mais empolgantes do que foram os seus primeiros oitenta.

Por falar nisso, não podemos nos esquecer de Abraão que, com setenta e cinco anos, já tinha de-
sistido do sonho de ser pai. Ele teve de esperar mais vinte e cinco anos para ver seu sonho realizado. 
Mas Deus honrou a sua espera, afirmando que ele seria pai de uma grande nação. Deus faz por nós 
mais do que pedimos ou podemos imaginar. Basta confiarmos na Sua direção e nas Suas promessas.

“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é 
fiel e justo para perdoar os nossos pecados 
e nos purificar de toda a injustiça.” (1 João 
1:9). Coração puro e consciência limpa 
levam-nos a ter paz com Deus. Você pode 
ter essa paz. Para isso basta crer!

Este artigo tocou seu coração? Deixe seu 
depoimento e contato em www.emvp.
com.br/fielorientador, e teremos prazer 
em responder.
________________________
1 Psicossomático: do grego psico = mente; soma = corpo. Portanto, aquilo que
afeta a mente, atinge o corpo, e vice-versa

Além de crer, precisamos saber em que ter-
reno estamos pisando. Para crermos naquilo 
que Jesus pode fazer por nós, precisamos saber 
quem Ele é. Nesse contato com o paralítico, Ele 
Se revela como Deus. Os mestres da lei enten-
deram as palavras de Cristo de forma correta: se 
esse Homem afirma que pode perdoar pecados, 
Ele está dizendo que é divino, pois apenas Deus 
pode perdoar nossas falhas (Marcos 2:6 e 7).

Eu não posso perdoar uma ofensa feita con-
tra minha esposa ou mesmo contra meus filhos. 
Isso somente eles podem fazer. Um erro co-
metido contra mim só pode ser perdoado por 
mim. Quando pecamos, estamos pecando con-
tra Deus. Na oração de confissão feita por Davi, 
registrada no Salmo 51, ele afirmou: “Contra Ti, 
só contra Ti pequei” (Salmos 51:4). Assim, se pe-
camos contra Deus, o perdão só pode vir dEle. 
Não existe instituição, homem ou anjo, que pos-
sa perdoar nossos pecados. Os judeus sabiam 
disso. Por isso, quando Jesus afirmou que podia 
perdoar pecados, estava revelando Sua divinda-
de. Ele estava dizendo com todas as letras que 
era Deus entre os homens.

Para recebermos o perdão de Deus, precisa-
mos ir a Jesus, como fez o paralítico. Isso signifi-
ca que devemos confiar na promessa do Senhor: 

Não era a doença que o perturbava, 
mas o sentimento de culpa que
destruía a sua paz e tornava a sua 
vida um constante pesadelo.

Deus faz por nós mais do que pedimos ou
podemos imaginar. Basta confiar na Sua
direção e nas Suas promessas.!
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A CRIAÇÃO E O REPOUSO DE DEUS

Amaior parte das pessoas ocidentais, crentes ou não, já ouviu falar na proposta bíblica que 
dá explicação para o surgimento do planeta Terra e do Universo. Para os que creem em 
Deus, o modelo criacionista bíblico não é somente uma teoria, uma proposta ou uma op-

ção de crença, mas a realidade dos fatos. É perfeitamente aceitável para a pessoa teísta1, o fato de 
que Deus criou este sistema de coisas em um ciclo de seis dias, com a adição de um dia para descan-
so. “O verbo ‘descansou’, shabath, significa, literalmente, ‘cessar’ ou ‘interromper’ um trabalho ou 
atividade (ver Gênesis 8:22; Jó 32:1). Como um artífice2 humano completa sua obra quando a deixa 
no ponto ideal e assim cessa de trabalhar na mesma, num sentido infinitamente superior, Deus 
completou a criação do mundo, cessando de produzir qualquer coisa nova, e então ‘descansou’.”3 O 
descanso de Deus não ocorreu por causa de cansaço ou fadiga, mas indicava a conclusão de uma 
ocupação anterior (ver Isaías 40:28). A santidade do sábado é confirmada pelo ato do descanso de 
Deus, e da importância dada por Ele ao sétimo dia (ver Gênesis 2:2,3).  Repousando no sábado, o 
Senhor providenciou um modelo de descanso para Seus filhos. Ao santificar esse dia, fez dele um 
canal de bênçãos, reservando-o para uso sagrado. Este ato afirma que Deus estabeleceu o sábado 
para beneficiar e abençoar a humanidade. Selecionando uma porção de tempo, em vez de um lugar 
específico, Deus disponibilizou o sábado a toda a humanidade em todas as épocas.

Cristianismo dividido
Apesar das evidências e das provas, a histó-

ria nos mostra que existe uma séria diferença de 
opinião, entre os muitos segmentos do Cristia-
nismo, a respeito do dia de descanso semanal. A 
grande maioria afirma que o próprio Jesus abo-
liu ou anulou este importante mandamento, e 
que o sábado nunca foi universal, não passando 
de uma ordenança dada somente ao povo judeu. 
Deste ponto para frente, nossa missão é colocar 
diante de você as evidências, a verdade dos fatos. 
Está o sábado bíblico em vigor ainda hoje? Os 
escritos bíblicos nos darão a resposta definitiva.

Do Éden ao Sinai
Um dos grandes argumentos contra a legitimi-

dade do sábado é a teoria de que não houve obe-
diência a ele no intervalo de tempo entre o Éden 
(momento da criação) e a declaração dos Dez 
Mandamentos, no monte Sinai, quando os judeus 
estavam peregrinando em direção a Canaã.

A própria história bíblica dispõe de argu-
mentos que esclarecerão com precisão o que 
ocorreu nesse intervalo de tempo, ajudando-
-o a formar uma opinião mais precisa sobre a 
relação que os antigos adoradores tinham com 
Deus e com o dia de descanso.

Desde o capítulo dois de Gênesis, até o capí-
tulo 16 de Êxodo. há algumas passagens indiretas 
que são muito úteis para um esclarecimento mais 
completo sobre o que realmente aconteceu.

Gênesis 26:5 — “porque Abraão Me obede-
ceu e guardou Meus preceitos, Meus mandamen-
tos, Meus decretos e Minhas leis”.

Esta declaração da parte de Deus indica que 
Seu fiel servo foi obediente à Palavra em todas 
as esferas de entendimento. Os termos são mui-
to abrangentes, envolvendo até mesmo decretos, 
como o que foi dado em Gênesis 12:1, ordenan-
do a Abraão que abandonasse sua cidade natal 
e seus parentes idólatras. O patriarca, segundo 
testemunho do próprio Deus, foi obediente aos 
Seus mandamentos e leis. A própria menção da 
existência de códigos de leis indica que os fiéis 
seguidores de Deus já tinham conhecimento dos 
princípios da Lei eterna, adaptada à condição 

“Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele
descansou de toda a obra que realizara na criação.”
Gênesis 2:3
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humana, posteriormente proclamada no monte 
Sinai como os Dez Mandamentos, dos quais o 
sábado faz parte.

Êxodo 16:23 — “Foi isto que o Senhor or-
denou: Amanhã será dia de descanso, sábado 
consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que 
quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã 
seguinte”. Este texto fornece outra prova decisi-
va de que o conhecimento do sábado já existia 
antes de seu anúncio como parte dos Dez Man-
damentos proclamados por Deus. A questão da 
sobra de alimento está vinculada ao versículo 5: 
“No sexto dia trarão para ser preparado o dobro 
do que recolhem nos outros dias”. A referência 
ao “sexto dia” lembra de imediato o sexto dia 
da semana da criação (Gênesis 1:31). Este relato 
aponta de maneira clara para o fato de que os 
judeus conheciam o ciclo semanal antes da lei 
dos Dez Mandamentos ter sido dada.

Nos dias de Jesus
Durante o tempo em que viveu nesta Terra, 

Cristo guardou o sábado. Em Lucas 4:16, é dito 
que “Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e, 
no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era 
Seu costume. E levantou-Se para ler”. Sua inten-
ção em manter o Decálogo4 inalterado foi ex-
posta em Mateus 5:17,18 — “Não pensem que 
vim abolir a Lei ou os Profetas; não vim abolir, 
mas cumprir. Digo-lhes a verdade: Enquanto 
existirem céus e terra, de forma alguma desapa-
recerá da Lei a menor letra ou o menor traço, até 
que tudo se cumpra”. 

Nos Evangelhos, encontram-se várias pas-
sagens que relatam a maneira como Jesus obe-
deceu o sábado, em contraste aos fariseus – o 
partido religioso, nacionalista e político mais 
influente do primeiro século. A esse partido, 
pertenciam a maioria dos rabinos e mestres de 
Israel. Uma das passagens mais importantes 
está em Mateus, capítulo 12.

“Naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras 
de cereal, no sábado. Seus discípulos estavam 

com fome e começaram a colher espigas para co-
mê-las. Os fariseus, vendo aquilo, Lhe disseram: 
Olha, os Teus discípulos estão fazendo o que não 
é permitido no sábado.” (Mateus 12:1, 2). 

A denúncia dos fariseus não fazia referência 
ao ato de Cristo e de Seus discípulos caminha-
rem pelas plantações de trigo no sábado. A acu-
sação também não se devia ao fato de estarem 
comendo cereais de propriedade alheia, pois em 
Deuteronômio 23:25 existe a seguinte providên-
cia: “Se entrarem na plantação de trigo do seu 
próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, 
mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu 
próximo”.  O grande debate em torno do ocorri-
do era se Jesus e Seus seguidores poderiam co-
lher e comer espigas de trigo durante as horas 
do sábado. Segundo os usos e costumes dos ra-
binos, este ato incluía várias atitudes proibidas 
no dia de sábado. Ao colherem as espigas, eles 
eram culpados de ceifar ou segar. Ao esfregá-las, 
eram culpados de debulhar. Ao separar os grãos 
da palha, estavam joeirando ou peneirando o tri-
go. E, por todo o processo, eram culpados de 
preparar uma refeição no dia de sábado.5

Após ouvir a denúncia, Jesus assume Sua au-
toridade para indicar quem conhece o verdadei-
ro espírito de obediência ao sábado. Ao declarar: 
“Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que 
o templo”, Ele comprovou que as cerimônias reli-
giosas do templo eram sombras e tipos que apon-
tavam para Si mesmo. Sua importante afirmação 
de que “o Filho do homem é Senhor do sábado” 
(Mateus 12:8) confirma Sua condição de Criador 
(Gênesis 2:2, 3) e Legislador6 (Atos 7:38) do sába-
do, assim como das demais coisas. Portanto, não 
havia ninguém mais competente do que Ele para 
libertar o sétimo dia das tradições farisaicas.7

“Nas eras do Novo Testamento, os fariseus 
impunham aos homens muitas leis a respeito do 
sábado, leis que roubavam ao dia seu verdadeiro 
espírito e desígnio. Ao prestar à humanidade so-
fredora, no sábado, Seu auxílio de misericórdia, 
Jesus colocou-Se em oposição a esses guias cegos”.8

A morte de Jesus — um marco
Lucas 23:54-56 — “Era o Dia da Preparação, 

e estava para começar o sábado. As mulheres que 
haviam acompanhado Jesus desde a Galileia se-
guiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de 
Jesus fora colocado nele. Então, foram para casa e 
prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E 
descansaram no sábado, em obediência ao man-
damento”. Há um ponto de grande interesse 
em torno deste texto. Lucas descreve uma cena 
emocionante de mulheres feridas pela morte de 
um ente querido, e é nesta descrição que está 
a glória da verdade. O Testador, Jesus Cristo, 
estava morto, e Suas seguidoras ainda estavam 
guardando o sábado, sendo obedientes ao man-
damento. Se alguma alteração deste manda-
mento fosse feita, deveria ter ocorrido enquanto 
Jesus vivia, mas o singelo9 ato de obediência de 
Suas discípulas confirma a realidade: Jesus não 
fez nenhuma alteração na letra ou no espírito de 
Sua lei enquanto vivia.

No capítulo 24 de Mateus, versículo 20, en-
quanto Jesus profetizava sobre os sinais que in-
dicariam a destruição de Jerusalém e o fim de 
todas as coisas, fez aos discípulos um pedido que 
não poderia deixar de ser notado: “E, orai para 
que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no 
sábado”. Convém observar que a destruição de 
Jerusalém pelas mãos do general romano Tito só 
ocorreu cerca de quarenta anos depois destas pa-
lavras, no ano 70 d.C., mais de 35 anos após Jesus 
ter sido morto. O pedido de Cristo, em Mateus 
24:20, comprova que a obediência do sábado de-
veria sobreviver à Sua morte sacrifical.

 
Resta um repouso

Hebreus 4:9, 10 — “Assim, ainda resta um des-
canso sabático para o povo de Deus; pois todo aque-
le que entra no descanso de Deus, também descansa 
das suas obras, como Deus descansou das Suas.”

O termo grego sabbatismos é usado aqui, e 
significa descanso sabático. A palavra usada an-
teriormente para descanso é katapausis, que fala 
de um lugar de repouso. O autor sagrado, em 
sua ansiedade por diferenciar o descanso desta 
passagem de outras referências, por ser este um 

descanso verdadeiramente diferente em compa-
ração aos vários repousos anteriores, usou um 
vocábulo que indica, ao mesmo tempo, “des-
canso” e “sábado”. E, foi assim que o escritor al-
cançou dois resultados: (1) Ele distinguiu esse 
descanso restante de qualquer outro descanso; 
(2) Ele o identificou com o próprio Descanso de 
Deus, o qual, no quarto versículo, é visto como 
algo que ocorreu no sétimo dia, quando toda a 
obra da criação se completara.10

O descanso ideal é o descanso de Deus. No 
sábado, o homem pode ter um encontro mais 
íntimo com Jeová, obedecendo à Sua palavra. A 
ideia não é somente o simples descanso físico,  
mas o descanso espiritual. “Se você vigiar seus pés 
para não profanar o sábado e para não fazer o que 
bem quiser em Meu santo dia; se você chamar de-
lícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se 
honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, 
de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, 
então você terá no Senhor a sua alegria, e Eu farei 
com que você cavalgue nos altos da terra e se ban-
queteie com a herança de Jacó, seu pai. Pois é o 
Senhor quem fala” (Isaías 58:13, 14). 

Venha! Renda-se ao apelo de Deus, faça sua 
experiência. “Procure descobrir, por você mes-
mo, como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que 
encontra segurança nEle!” (Salmos 34:8 – Nova 
Tradução na Linguagem de Hoje). Não permita 
que sua prova se baseie na experiência de tercei-
ros. Experimente, por você mesmo, e entenda 
como Deus é bom ao exigir do homem um dia 
de descanso espiritual. 

Este artigo tocou seu coração? Deixe seu 
depoimento em www.emvp.com.br/fielorienta-
dor e teremos imenso prazer em atendê-lo.
________________________
1 Teísta: Aquele que crê e afirma a existência de um único Deus, de caráter pessoal e transcendente, so-
berano do universo.
2 Artífice: (1) trabalhador, operário, artesão que produz algum artefato ou que professa alguma das artes; 
(2) obreiro ou oficial que executa sua arte de acordo com as encomendas que recebe; (3) derivação: sentido 
figurado, aquele que inventa, cria alguma coisa.
3 NICHOL, Francis D. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, vol. I (Gênesis a Deuteronômio). Tatuí: 
Casa Publicadora Brasileira, 2011. p. 202.
4 Decálogo: Lei dos Dez Mandamentos
5 TIMM, Alberto. O Sábado na Bíblia. Por que Deus faz questão de um dia? Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 
2010. p. 56,57.
6 Legislador: Que ou o que legisla, que é autor de leis; aquele que estabelece leis, regras.
7 Ibidem, p. 58.
8 WATSON, S. L. Conciso dicionário bíblico (ilustrado). São Paulo: Juerp/Geográfica, 2009. p. 330. 
9 Singelo: Que não tem malícia; inocente, ingênuo.
10 Baseado no texto de: CHAMPLIN, N. R. PhD. O Novo Testamento comentado versículo por versículo. Vol. 
5. Candeia: São Paulo. 10ª ed. p. 517.

Jesus não fez nenhuma alteração na letra
ou no espírito de Sua lei enquanto vivia.!
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De maneira geral, o clima da Palestina é mediterrâneo, sem calor excessivo, exceto em al-
guns vales e nos profundos leitos dos rios. O mês mais quente é o de agosto, e janeiro, o 
mais frio. Nas áreas limítrofes, ao leste e ao sul. encontramos o clima desértico. Na região 

de transição, entre o mediterrâneo e o deserto, há o clima semiárido com chuvas irregulares.

Clima mediterrâneo
É o clima dominante em toda a região do Mar Mediterrâneo, sul da Europa e norte da África. 

Este clima é caracterizado por duas estações bem definidas: a da seca (verão) e da chuva (inverno). 
O verão, período da seca, começa em meados de abril e dura até mais ou menos fins de outu-

bro. É a época das colheitas e dos trabalhos agrícolas, caracterizada por dias quentes e noites de 
abundante orvalho; uma campina abrasada pelo Sol, riachos secos; e um céu sereno e sem nuvens. 
Os meses de verão são relativamente estáveis. Em Jerusalém, por exemplo, a temperatura máxima 
diurna mantém-se, em média, em 30ºC, e a mínima noturna é de 18°C.1

Em geral, os dias de verão não têm nuvens. As temperaturas começam a subir logo após o nas-
cer do sol e a brisa que sopra do mar Mediterrâneo refresca o dia. Depois de passar pela planície 
costeira, ela atinge Jerusalém por volta do meio-dia, tornando as tardes mais agradáveis. Esta brisa 
atinge a região da Transjordânia (além do rio Jordão) apenas no fim do dia; por isso, a temperatura 
naquela localidade é mais alta.2

Durante o verão, os ventos sopram principalmente desde o noroeste. Devido à incapacidade 
de baixarem suficientemente a temperatura do ar, provocam a condensação, não dando lugar a 
chuvas, embora aliviem os calores típicos da estação.

O inverno, estação chuvosa, estende-se desde o fim de outubro até a metade de abril. A inci-
dência de chuvas é muito escassa até fins de novembro, passando a ser abundante até meados de 
março — época a partir da qual se nota uma marcada diminuição no volume das águas —, e du-
rando até abril. Distingue-se esta época pelas tempestades de granizo e por nevadas, que caem na 
Cordilheira Central e no Planalto Oriental, entre os meses de janeiro e fevereiro, onde ficam por 
pouco tempo. No vale do Jordão, porém, esses fenômenos não são vistos. No mês de janeiro as 
temperaturas médias diurnas são de 10ºC. 
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na PALESTINA
O CLIMA

Em Jerusalém. neva uma ou duas vezes por 
ano, mas raramente a neve permanece no chão 
mais que um dia.3

Durante o inverno, dominam os ventos de 
oeste e sudoeste, que vêm carregados de umida-
de. Ao se chocarem com os frios cumes das cor-
dilheiras, acabam precipitando as chuvas. Além 
desses ventos sazonais, existem alguns tempo-
rários. No mês de outubro, principalmente, so-
pra um vento seco e frio do norte.  

Entre estas duas estações, há os meses de 
transição. A primeira estação de transição, en-
tre setembro e outubro, põe termo às condições 
estáveis do verão. A partir desta época, navegar 
no mar Mediterrâneo torna-se perigoso (Atos 
27:9). A segunda época de transição dura de 
maio a junho. A temperatura sobe gradual-
mente, a umidade do ar cai e sopram ventos do 
deserto, como o siroco4. A vantagem é que este 
tempo seco e quente auxilia no amadurecimen-
to dos grãos das lavouras. São feitas as primeiras 
colheitas de cevada, seguidas pelas de trigo.5

Clima semiárido 
Como dissemos, este tipo de clima está na 

área de transição entre o clima mediterrâneo e 
o desértico. É típico da maior parte do Negueve, 
que fica no sul da Palestina e em torno de Ber-
seba, na orla do Jordão e na região de Basã, na 
Transjordânia. Durante todo o ano, apenas de 
15 a 30 centímetros de chuva caem nessas áreas 
semiáridas. A região tem sido ocupada por cria-
dores nômades e pequenos agricultores.6

Clima desértico
Essa zona climática se estende do sul do Ne-

gueve até aos desertos da Arábia, no oriente, e 
do Saara, no ocidente. Chove entre 5 a 15 cen-
tímetros por ano, e qualquer atividade agrícola 
que exista depende da irrigação.

Oásis
Os oásis aparecem em torno do Mar Morto. 

São pequenas ilhas verdes, onde a água aflora.  

Épocas de chuva
Há duas épocas que concentram as chuvas 

na Palestina. Por isso uma é chamada de “chuva 
temporã” e a outra de “serôdia” ou “tardia”.

A temporã constitui-se de chuva forte e de 
curta duração, que costuma cair por diversos 
dias consecutivos, em fins de outubro ou às ve-
zes em começo de novembro. Ela inaugura o 
ano agrícola, pois refresca a terra depois de um 
verão quente, abrandando o solo rachado para 
a lavra e semeadura (Deuteronômio 11:14)7. Os 
cereais crescem de dezembro a fevereiro, e con-
tinuam a amadurecer de março a abril, quando 
as chuvas chegam ao fim.

A serôdia ou tardia constitui-se de chuva in-
termitente, que cai em fins de março e durante 
o mês de abril. Ela vem antes da colheita e da 
estiagem do verão. A ausência dessas chuvas era 
marcada pela fome (Tiago 5:7).

À noite, a terra esfria mais que o ar, deter-
minando que a umidade contida na atmosfera 
se condense e se deposite na superfície refrige-
rada. Isto é o que constitui o orvalho (Gênesis 
27:28 e 32:2).  

Este breve trabalho introdutório procura in-
serir você, querido leitor, no ambiente climático 
do mundo bíblico. Compreendendo pequenos 
detalhes sobre o clima da região, você terá um 
suporte adicional para entender vários pontos e 
porquês da história sagrada descrita nas pági-
nas da Bíblia. Esperamos encontrá-lo na próxi-
ma edição. Até lá!
________________________
Referências bibliográficas:

1 HALLEY, Henry. Manual bíblico — um comentário da Bíblia. São Paulo: Edições Vida Nova. 4ª ed. 
1994. p. 49.
2 Ibidem, p. 49.
3 Ibidem, p. 50.
4 Siroco: É o nome que se dá aos ventos quentes e deprimentes que provêm do deserto na primavera 
e sopram do leste, sudeste, sul e sul-sudoeste. Ele prejudica a vegetação e produz debilidade e febre 
(Jeremias 4:11).
5 Ibidem, p. 50.
6 ROBERTSON, O. Palmer. Terra de Deus. São Paulo:  Cultura Cristã. 1998. p. 67. 
7 “A chuva é tão importante que o hebraico possui várias palavras para ela, cada uma referindo-se 
a uma parte diferente da estação chuvosa. Deuteronômio 11:14 diz: “[...] Então, no devido tempo, 
enviarei chuva [heb. matar; dez-fev] sobre a sua terra, chuva de outono [heb. yôreh; out-dez] e de 
primavera [heb. malqôsh; mar-abr], para que vocês recolham o seu cereal, e tenham vinho novo e 
azeite” (ver também Jeremias 5:24; Oseias 6:3).” — HALLEY, Henry. Manual bíblico — um comentá-
rio da Bíblia. São Paulo: Edições Vida Nova. 4ª ed. 1994. p. 50.
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Pôncio Pilatos foi o quinto prefeito ou procurador do Império Romano na Judeia. Exerceu este 
cargo por onze anos (26-37 d.C.). Durante esse tempo, ele teve a entrevista mais marcante da 
sua vida: foi o único com quem Jesus conversou durante o Seu julgamento. Cristo não disse uma 

palavra a Herodes Antipas, rei da Judeia, e somente sob juramento falou com Caifás. Pilatos é lembrado 
também por tê-lO condenado à morte na cruz (Mateus 27:2) e ter lavado as mãos para negar a própria 
culpa na condenação de um Inocente (Mateus 22:24). 

Além da residência oficial em Jerusalém, Pilatos tinha outra, localizada em Cesareia Marítima, no 
litoral do Mar Mediterrâneo. Era uma residência de verão, onde ele passava as férias. Em 1961, uma 
equipe de arqueólogos italianos estava trabalhando nas ruínas de um teatro romano naquela cidade 
quando encontrou uma placa de pedra, que media 60 por 91 centímetros e ficou conhecida como Ins-
crição de Pilatos.  Ela foi classificada como de “uso secundário”, ou seja, era uma peça reaproveitada. 
Ela não fora feita sob encomenda para o projeto de remodelamento daquele teatro no século IV, mas 
vinha de uma construção do século I. Era um costume comum na antiguidade reaproveitar o material 
de prédios antigos destruídos para usar em novas edificações.  

o seu governo. No entanto, esta descoberta tem 
valor porque é um testemunho histórico inques-
tionável da existência deste personagem bíblico 
do tempo de Cristo. Outra razão que justifica a 
classificação deste achado como um dos mais 
importantes da Arqueologia bíblica do século 
XX é porque confirma a exatidão histórica do 
relato dos escritos sagrados. Alguns pesquisado-
res alegam que os evangelhos não foram escritos 
por testemunhas oculares, mas por pessoas ou 
comunidades religiosas que viveram entre cem 
a duzentos anos depois dos eventos. A grande 
importância dessa descoberta arqueológica resi-
de na autenticidade dos relatos dos evangelhos. 
Seus autores conheciam bem o panorama po-
lítico de sua época e testemunharam in loco os 
eventos relatados. Essa precisão seria impossível 
se as biografias de Jesus fossem escritas séculos 
depois. Imagine as dificuldades para reconstruir 
o cenário político dos tempos bíblicos, se o escri-
tor tivesse vivido muito tempo depois dos fatos 
históricos abordados em sua narrativa.

PEDRAS QUE CLAMAM: A INSCRIÇÃO DE PÔNCIO PILATOS

Placa de pedra confirma a existência do procurador romano que condenou Jesus

A placa tinha alguns pontos de desgaste,
mas após serem removidos, conseguiu-se 

reconstituir a inscrição em latim que dizia:

Tiberius
Pontius Pilatus, 

Praefectus a Judæa 

EM PORTUGUÊS:
Tibério [o imperador romano do período]

Pôncio Pilatos
Prefeito da Judeia.

Parece que Pôncio Pilatos edificou um Ti-
berium, ou seja, uma estrutura em adoração ao 
imperador, com uma placa de identificação con-
tendo o seu nome, que era o autor da construção.

Há referências históricas a Pilatos nos escri-
tos de Filo de Alexandria, Tácito e Flavio Josefo. 
Já foram encontradas moedas cunhadas durante 
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