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PROGRAMA DE DISCIPULADO 

Por Pr. Alex Oliveira  

INTRODUÇÃO  

Estudos cristãos mostram que a maioria dos casos de afastamentos ou abandonos da 

freqüência da Igreja e até da fé estão relacionados a: 

- Expectativas frustradas ou decepções; 

- “Outras” prioridades; 

- Liderança ineficaz; 

- Imaturidade;  

- dentre outros motivos! 

Não dá para perceber e vivermos esta realidade sem que façamos algo para detê-la. Não há 

como assistir passivamente o afastamento dos membros da Igreja (Corpo) e dos princípios 

bíblicos; da conseqüente morte espiritual de dezenas ou centenas de pessoas, sem que 

alguém se levante ou trabalhe para reverter tal situação. 

Tais situações e tais dias, já foram preditas pelo nosso próprio Senhor, quem nos preveniu “o 

amor de muitos se esfriará...” (Mt 24.12).  O apóstolo Paulo disse: “porque haverá homens 

amantes de si mesmos...” (2 Tm 3). Em outras palavras, os homens deixarão de amar a Deus e 

ao seu próximo para amarem somente a si mesmo (Egocentrismo)!  

Isto não é prerrogativa dos tempos de Jesus ou do apóstolo Paulo; em tempos mais remotos 

aconteceu o mesmo com o Povo de Israel que se deixou desanimar das coisas de Deus e até 

mesmo do próprio Deus para se preocuparem com suas coisas pessoais (Jz 17:6 / Ag 1). E em 

nosso tempo não é diferente! 

Devemos lutar contra tais situações, principalmente em nosso meio (Jd 1:3)!  

Percebemos hoje, contudo, como insucessos e tentativas frustradas de reverter às situações 

descritas acima têm desanimado a lideres e pregadores que prezam a sã doutrina e a saúde do 

rebanho. Muitos têm usado estratégias falhas, tem mudado a sua pregação, “adocicado” a 

mensagem; mas não adianta mudar o discurso; não adianta adocicar a mensagem; não adianta 

negociar os valores; temos que atacar a raiz do problema. E me parece que um dos grandes 

problemas da Igreja atual é falta de maturidade. 

Primeiro de tudo precisamos orar, ser exemplo, pregar a verdade doa em quem doer. 

Precisamos conscientizar e propiciar amadurecimento aos obreiros, líderes e a todo o 

rebanho. Comecemos então pelo começo! 
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Pastorear + Integrar + Discipular   

Se por um lado pastorear significa cuidar e conduzir as ovelhas; trabalho este que se reflete 

em levar a ovelha a pastos verdejantes, a águas tranqüilas, livrá-las dos perigos, descer ao 

vale da sombra da morte se necessário para resgatá-la (Salmo 23); por outro lado, discipular 

tem muito a ver com ensinamento, comunhão, crescimento e amadurecimento da “ovelha”.  

Não é fácil! A prática do discipulado requer de ambas as partes envolvidas (Mt.16:24): 

tempo, abnegação, comprometimento, paciência, humildade, etc. Situações raras 

atualmente! 

“Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura” (Mc 16.15) 

“Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações... ensinando-os a guardar todas as coisas 

que eu vos tenho mandado...” (Mt 28.20) 

Jesus nos ensina não só em palavras que Pregar o Evangelho é fazer Discípulo e vice-versa. 

Fazer discípulo é desenvolver pessoas maduras para continuar a tarefa, a missão. Em suma, 

creio que o processo funcione mais ou menos assim: 

- Enquanto houver quem pregue o evangelho, haverá quem aceite (Vice-versa); 

- Quem aceita precisa ser Integrado; 

- O que foi Integrado, precisa ser Discipulado. 

- O discípulo maduro, com certeza viverá e pregará o evangelho. (Onde ciclo se reinicia). 

Nesta apostila temos um Esboço do Discipulado 1(Descortinando o plano de Salvação) e na 

seqüência o Discipulado 2 (Fundamentos da Vida Cristã). O material está em 

desenvolvimento. O tempo do discipulado será variado dependendo de vários fatores. 

O Intuito do discipulado 1 é apresentar de forma básica, porém sistematizada, algumas 

doutrinas iniciais importantes e um panorama da história do Plano de Salvação, que farão 

com que o principiante “discípulo” entenda por que precisa tomar ou tomou a decisão de 

aceitar a Cristo. O objetivo é que a pessoa fundamente sua decisão não só no sentimento ou 

na emoção, mas, no entendimento da palavra de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, 

existe um propósito e uma razão (Motivo/Lógica) para acreditarmos ou termos fé; assim 

como, existe um propósito para cada acontecimento em nossa vida. Cremos que quando a 

decisão é pautada primordialmente na palavra de Deus, ela é mais coerente e duradoura.    

Já o discipulado 2 é para quem já passou pelo discipulado 1 e já tomou a decisão de aceitar a 

Cristo. Trabalharemos com esta pessoa a continuidade da primeira decisão, qual seja, de 

batizar-se nas águas. A ênfase está na vida e caminhada cristã objetivando o crescimento, 

fortalecimento e amadurecimento da vida espiritual e ministerial.  O discipulado 3, está em 

desenvolvimento
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Um breve esclarecimento: 

A primeira coisa que temos que ter em mente quando pretendemos iniciar a leitura da Palavra 

de Deus é que a bíblia não é um manual de curiosidades. Deus não está interessado em 

satisfazer nossa curiosidade; mas, sim, em revelar-nos o que é necessário para viver bem 

nesta vida, com o nosso próximo, viver bem com Deus aqui nesta terra e nos preparar para 

viver com Ele após esta vida. Portanto, haverá coisas que só saberemos no tempo 

determinado por Deus (Dt 29.29 / Rm 13). O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13 afirma que 

hoje “conhecemos em partes”; mas virá um tempo em que “conheceremos o todo”, ou seja, 

haverá respostas! 

Ao permitir que homens, inspirados pelo Espírito Santo, escrevessem as suas palavras, Deus 

não levou em consideração se os homens creriam ou não que Ele (Deus) o criou; isto já 

estava implícito! O homem pode não aceitar ou admitir que fora criado por Deus; mas, por 

outro lado, Deus não precisa provar que foi Ele quem criou o homem. Há argumentos e 

evidências suficientes. Ademais, Deus não precisa do homem, por assim dizer; mas, e o 

homem? 

A segunda coisa que precisamos saber é que, ao ler as Escrituras, devemos fazê-lo de coração 

aberto, humilde e dependente do Espírito Santo; pois é Ele quem nos conduzirá à revelação. 

Jesus afirmou no Evangelho de João 16:12 que o Espírito da Verdade “nos guiaria a toda 

verdade... nos anunciando tudo o que haveria de vir”. Portanto, devemos ler com esmero, 

dedicação, sempre com espírito de adoração e oração. 

Em terceiro, precisamos saber que vivemos na época da Graça! O que faz toda a diferença 

nesta época é a pessoa de Cristo; toda sua vida, obra, morte e ressurreição! Ele é a Chave 

Hermenêutica para entender a Antiga e a Nova Aliança. Ele é o princípio, o meio e o Fim; a 

razão de todas as coisas existirem e serem sustentadas.  
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Discipulado 1 – Estudos Iniciais  

 

1. O Surgimento do mal (Teorias sobre a criação e queda de Lúcifer). 

 

 

Os eruditos afirmam que o escritor de Gênesis foi Moisés. Reflita nos primeiros versículos de 

Genesis; o relato dos acontecimentos é de quem está de “fora”, ou seja, de quem não estava lá 

no momento da criação, mas “esta vendo” o momento. Sabemos pelo livro de Êxodo e por 

todas as Escrituras que, o servo de Deus, Moisés, possuía um relacionamento profundo com 

Deus. Ele fora escolhido, chamado e preparado pelo próprio Deus, para uma grande Missão. 

 

O Senhor liberta o povo de Israel da escravidão no Egito, com Moisés na liderança. Ao chegar 

ao monte Sinai, Deus chama Moisés para subir ao cume do monte, a fim de lhe dar instruções 

sobre sua Lei, suas Promessas e o relacionamento com o Criador. Moisés ficou 40 dias e 

noites no cume do monte (Êxodo 24:18); e nessa mesma oportunidade, o Senhor mostrou ao 

seu servo o Tabernáculo Celestial. Deus dá ordem ao seu servo para construir uma réplica, um 

Tabernáculo Terreno, tendo como parâmetro o Celestial (Êxodo 25:1-40 / 26:30 / Hebreus 

8:5). Conjecturando, pois não é pecado, podemos supor que tenha sido neste momento de 

intimidade e comunhão que Deus tenha mostrado a Moisés como foi a Criação, desde o 

princípio. 

 

Tendo isto em vista, falemos, pois sobre as teorias do surgimento do Mal. Antes, é importante 

admitirmos que o entendimento da Bíblia funciona como um quebra-cabeça, isto significa que 

devemos estudá-la como um todo (contexto geral), pois ela interpreta-se a si mesma. Nosso 

grande desafio e tentar, com a ajuda do Espírito Santo, juntar este quebra-cabeça. Mesmo 

assim, há coisas que não estão muito claras; e alguns entendimentos são na verdade 

conjecturas ou simples teorias. Muito bem, ao lermos em Gn 3 a serpente ludibriando e 

induzindo Eva a agir contra a ordenança de Deus, percebemos a tentativa do “mal” de quebrar 

a harmonia da criação, desfazer a ótima relação do homem com Deus, e de se estabelecer 

nesta terra. A questão é: Por quê? Será que este mal já existia anteriormente? Quem estava por 

detrás e induzindo ou usando a Serpente? 

 

A Bíblia nos mostra, em vários textos, a resposta! Ela nos mostra um personagem; e se lermos 

as Escrituras diligentemente veremos muitos textos elucidativos. O maior deles é o Livro do 

Apocalipse 12 que, embora se utilize de “figuras”, claramente identifica o personagem. João 

tem uma visão; e relata-nos uma mulher grávida, prestes a dar a luz, e vê um dragão vermelho 

que quer tragar a mulher. O versículo 9 identifica: “... e foi precipitado o grande dragão, a 

antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado 

na terra, e os seus anjos foram lançados com ele”.  

 

Em Ap. 9:1, João faz outra referencia, ao tocar da “Quinta Trombeta” que representa um dos 

Juízos de Deus. É visto uma “estrela que do céu caiu na terra...”; esta pode ser uma referência 
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a expulsão de um “Ser” do céu, em consonância com o capítulo 12 de Apocalipse; veja 

também: Lucas 10:18; Isaías 14:12.  

Outra referencia interessante encontra-se em 2 Coríntios 11:3, 14; Jo 8:40-44; 1 Pe 5:8; Jó 

1:6-12; Mt 4:1-10. Não devemos temê-lo, mas também não devemos desprezar suas 

artimanhas e astúcia – Ef 6:10-18; Tg 4:7; 1 Jo 4:4) 

 

2. A Criação das coisas Físicas e Materiais (Genesis 1) 

 

A Bíblia nos mostra a Origem de todo o Universo sem entrar muito no mérito de alguns 

detalhes que hoje são alegados pela Ciência, tais como:  

 

- A criação do universo em 6 dias literais;  

- Evidências Ósseas dos Dinossauros;  

- Big Bang e a Teoria da Evolução,  

- etc.  

 

Embora estas e outras questões sejam interessantes, não é propósito deste material dispender 

tempo debatendo-as neste momento. Se por um lado a Bíblia não afirma ou menciona 

determinados fatos, por outro, também, ela não nega! 

 

Ao criar o homem e manter um relacionamento diferenciado com ele (Gn 3), Deus, mostra a 

importância dele; a começar pela forma como o criara. Para trazer à existência toda a criação e 

criaturas anteriores, o Criador usa o poder da sua palavra (Haja...); mas, ao criar o homem, Ele 

diz: “Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança” e, “... formou Deus o 

homem do pó da terra... e soprou nas suas narinas...”.  A importância desta nova criatura é 

presumida não só por ela ser a imagem e semelhança do Criador, mas também pelo fato de a 

linguagem sugerir que Deus lhe dera forma com suas “próprias mãos”. 

 

Ademais, tendo isto em mente, percebemos que todas as coisas foram criadas e preparadas, 

por Deus, tendo o homem em mente. Como um pai e uma mãe que, ao esperar um bebê, 

prepara todas as coisas antes do nascimento do filho; de forma que, ao nascer, o mesmo seja 

suprido em todas as suas necessidades. 

 

3. A criação, a vida, a desobediência e a queda do homem. 

 

A capacidade intelectual, física e espiritual do homem é também presumida pela forma como 

se relacionava com o Criador, como cuidava e nomeava cada animal; além, de se estar 

implícito o vigor físico, não só porque a degeneração e a morte vieram posteriormente ao 

pecado (Rm 6:23), mas, também, pela longevidade que possuíam os primeiros homens; Adão 

por exemplo viveu 930 anos; Matusalém viveu 965 anos (Gn 5:7). 
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* Em Cristo, como veremos posteriormente, a Integridade e Equilíbrio de todo o “ser” do 

Homem “começa” a ser restaurado.  

 

* Paulo nos exorta a que conservemos essa Integridade do nosso “ser” até a volta de Cristo (1 

Ts 5:23). O mesmo apóstolo diz que “a boa obra que começou, Ele vai aperfeiçoar” (Fp 1:6).  

 

Há motivos reais e bíblicos para acreditarmos, não só que o “aperfeiçoamento da boa obra que 

Deus começou” durará até ao final da vida do Cristão, como, também todas as coisas só serão 

plenamente restauradas, como era no princípio, na volta de Cristo e na consumação dos 

séculos.   

 

3.1. Tempo determinado x Curiosidade do homem x Impaciência x Desobediência 

 

Antes de entrarmos nas situações propostas acima, reflitamos em alguns pontos primeiro. Para 

auxilio nesta reflexão, faço algumas perguntas: 

 

 Deus tenta o homem? 

 Deus prova o homem? 

 Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden? 

 

É importante respondermos estas questões adequadamente. São questões bem distintas uma 

das outras do ponto de vista Bíblico. O bem da verdade, a tentação e a provação são, de fato, 

Tipos de testes para o ser humano (1 Pe 1:6,7 / Jó 23:10); mas, a semelhança entre as duas para 

por aí.  

 

Entendo, pela palavra de Deus, que a Tentação está de certa forma relacionada ao pecado ou 

pelo menos a finalidade dela é induzir o homem ao pecado e, conseqüentemente, afastá-lo de 

Deus. Neste contexto, e já respondendo a primeira pergunta, leia os livros de Tiago 1:12-15 e 1 

Co 10:13. 

 

A Provação são as dificuldades, problemas, aflições e até fatalidades da vida. Visam testar 

nossa Fé, nossa Força, nossa Integridade, nosso Foco, etc. É válido dizer por oportuno que nem 

sempre a provação provém diretamente de Deus; pois às vezes, nós mesmos nos colocamos em 

prova (Como o Povo de Israel no deserto cf. 1 Co 10); mas a provação foi, é e sempre será um 

instrumento utilizado para nos fazer achegar mais a Ele (Zacarias 13:9 / Romanos 5:3,4 / 8:28 / 

8:35-39). 

 

O “Fim” (biblicamente falando) de um Teste é a “Aprovação”. No caso de uma Tentação, 

passar pelo teste significa resistirmos a esta tentação; no caso da Provação, passar no teste 

significa resistirmos às dificuldades e chegarmos ao objetivo proposto/final de pé. Deus espera 

de nós que sempre passemos pelos testes, embora, isto nem sempre aconteça. Estando isto 

claro, voltemos ao Éden!  
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A árvore era para Comer? 

 

Esta é uma boa questão! Não estou totalmente certo, mas em minha humilde opinião, SIM! 

Embora, não naquele momento, pois ainda não estavam preparados! (Mas, é apenas uma 

opinião) 

 

Se isto for verdade e, apesar de ao final acabar tendo sido um Teste, creio que não fora com 

esta finalidade que Deus colocara a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden. O foco 

do grande teste não era resistir ao fruto da árvore, mas OBEDECER! A serpente (Satanás) ao 

ludibriar Eva, usa as palavras, tirando o foco do verdadeiro teste (Obediência), lançando 

dúvidas ao coração da mulher sobre o que Deus falara e minimizando as conseqüências. Com 

isto a mulher/homem deixou de olhara o que importava (Conseqüência da desobediência) para 

olhar a “beleza” e a “delicia” do fruto. Outra questão que estava em jogo era a escolha pela 

Dependência ou Independência! Será que Adão e Eva estariam dispostos a deixar Deus 

conduzir suas vidas? 

 

3.2. A questão do Livre Arbítrio 

 

Esta é uma questão difícil e, muitas vezes, polêmica! 

 

Alguns diriam que o Livre Arbítrio é simplesmente o poder de Livre Escolha.  

 

Do ponto de vista humano, de fato, todos nós temos o Poder de Escolher, vejamos em alguns 

textos onde se nota o poder de escolher: Lucas 10:42 / João 15:16 / Josué 24:15,16. Todavia, 

alguns estudiosos, com os quais concordo, dizem que o Livre Arbítrio Original, na verdade é o 

“Poder de decidir/escolher, sem interferências, o bem e rejeitar o mal”; o que sutilmente é 

bem diferente. Esta última descrição, a meu ver, está mais bem posicionada com as Escrituras. 

 

Quando tocamos no assunto do ponto de vista Bíblico e percebemos a condição espiritual do 

homem em relação a Deus, seu reino e suas coisas, precisamos admitir que nós não temos o 

“poder” citado acima! Não pelo menos como Adão e Eva tinham! Isto porque, depois da 

desobediência, da queda e das conseqüências do pecado, o homem se tornou escravo de suas 

paixões e desejos da carne. Falaremos mais sobre isto adiante! 

 

3.3. As conseqüências do Pecado 

 

Devemos entender que “atitudes” (e palavras também) têm conseqüências (Dt 11:26-32 / Gl 

6:7-10), algumas mais que desastrosas!  

 

Sabendo que nossos atos têm conseqüências, que atitude nós devemos tomar? Que lado 

devemos escolher? E porque às vezes escolhemos errado? (Reflitam sobre isto)  
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Como em um Código Normativo de um País; por exemplo, o Código de Defesa do 

Consumidor ou Código Penal; onde constam diretrizes/normas/leis por um lado; mas também, 

punição/ coerção para os infratores de outro. Estas punições existem não só para se fazer 

cumprir as diretrizes, mas sobre tudo, é posta para um Fim Maior, o “Bem Comum”! Assim 

também a Lei de Deus. 

 

É importante destacarmos que Deus não é um “ser” sádico e mau que gosta de punir por prazer 

os seus filhos e criaturas, não! Conseqüência não é um simples castigo, mas um efeito 

decorrente da causa.  Ele não é Deus de Confusão (1 Co 14) e faz tudo pensando em um “bem 

maior” (Rm 8:28). Quando desobedecemos as Diretrizes/normas de Deus abrimos em nossa 

vida oportunidade para nosso adversário espiritual (Ef 4:27 / 6:11,12); além de sofrer as 

sanções impostas, como em qualquer Lei.  

 

A primeira, grande e pior conseqüência do pecado, mas não a única, encontra-se em Gênesis 

3:17b: “Certamente morrerás”. (Espiritualmente). Vejamos outras conseqüências da má 

escolha de Adão/Eva:  

 

 Morte Espiritual  

 Degeneração Física (Rm 6:23) 

 O relacionamento com o Criador não seria o mesmo (Is 59:1,2) 

 Dores no Parto (Gn 3:8-19) 

 Maior Esforço no Trabalho (Idem) 

 Terra Amaldiçoada (Idem) 

 Perda do domínio da Criação (Idem) 

 Fuga da responsabilidade (Idem) 

 Rebelião contra Deus (Rm 1) 

 Perda do domínio próprio  

 Entrada do Mal no mundo 

 E outras mais! 

 

Todas estas conseqüências são como uma dívida contraída, que o homem é incapaz, por mais 

que esteja interessado, de pagar! 

 

3.4. A escravidão ao pecado 

 

Esta é uma das conseqüências do pecado, e uma triste realidade oculta aos olhos da maioria 

das pessoas. Se eu posso exemplificar esta situação, diria, é como no filme Matrix!  

 

Com a desobediência e a perda da comunhão com o criador, o homem perde a sua referencia 

“moral/ética”, perdendo controle de si mesmo (domínio próprio), tornando-se escravo de suas 

paixões e concupiscências. Isto Paulo evidencia em vários textos seus; vejamos:  
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Em Romanos 3:23 ele declara a condição de todos os homens: “Porque todos pecaram e 

carecem da glória de Deus”. No mesmo capítulo, versículos antes, também diz: “... pois já 

demonstramos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado” 

 

Em Efésios 2:1-3 “... Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados... entre os quais 

também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a 

vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os 

demais” 

 

Em Gálatas 5:16-24 ele nos mostra a diferença entre as Obras da Carne (nas quais os homens 

estão presos) e o Fruto do Espírito (que é o trabalhar do Espírito Santo em nós). 

 

O próprio Jesus nos diz, em João 8:34 “... todo o que comete pecado é escravo do pecado”.  

 

Proponho que você tome um tempo refletindo sobre o porquê o ser humano é escavo do 

pecado? E, qual é a condição de um escravo? 

 

 

3.5. Impossibilidade de salvação por méritos próprios 

 

Conseguiria o homem pagar a sua dívida e reverter às conseqüências do seu erro, por si 

mesmos? A bíblia nos ensina enfaticamente que NÃO! A dívida é grave e cara de mais para 

que o homem consiga pagar por conta própria. Falando humanamente: Antes fosse! Só que não 

é assim! 

 

O que é e por que precisamos de salvação?  

 

Biblicamente falando salvação está relacionada à algum tipo de redenção/resgate, que por 

conseguinte tem haver com “Livramento de uma condenação”, o que homem não consegue 

em si e por si mesmo, visto que o problema é interno, em sua carne, e ao mesmo tempo externo 

devido as conseqüências e fraquezas originadas do pecado e do mal. 

  

4. O grande plano de Resgate 

 

É maravilhoso e intrigante saber e entender que o que Jesus fez por nós já estava planejado, 

antes mesmo da fundação do mundo. Discorrer as páginas da Bíblia, ver a forma como Deus 

conduz os acontecimentos espirituais, físico-materiais e a História, tendo como fim o seu 

plano, realmente é incomensurável! Deus, por motivos não muito óbvios à época, e até mesmo 

nos dias de hoje, não colocou em ação logo de cara o seu plano, antes esperou o momento 

certo, preparou as condições e a humanidade para tal. 
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A razão deste Plano consta no versículo áureo da Bíblia: “Porque Deus amou o mundo de tal 

maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que n’Ele crer, não pereça, mas 

tenha a vida eterna” (João 3:16). 

 

4.1.  Vislumbre do Plano 

 

Ao longo dos séculos, Deus deu sinais a respeito deste plano. As passagens bíblicas abaixo 

conotam e trazem um vislumbre de como seria esse plano.  

 

O escritor do livro aos Hebreus (capítulo 8) captou muito bem a essência de todo o sistema 

Sacrificial do Antigo Testamento: Eles eram apenas sombras, tipo do verdadeiro que haveria 

de vir; de fato e na verdade, todo o Antigo Testamento era passageiro e sombra de uma Nova 

Aliança superior que estava por vir 

 

Tente relacionar as passagens bíblicas a seguir ao Plano de resgate de Deus. De que forma 

estas passagens nos dá um Vislumbre da Vida de Jesus e seu sacrifício? 

 

- Gênesis 3:15 / 3:21 / 22:1-18 

- Levítico 1 / 16:5-10 / 17:11 

 

4.2.  Profecias sobre o resgate 

 

Cabe-nos aqui esclarecer alguns pontos antes de qualquer coisa. Vejamos alguns textos 

pertinentes ao assunto: 

 

- Provérbios 29:18, diz: “Não havendo profecias [ou palavra sábia] o povo perece...” (Grifo 

meu). 

 

- 1 Pedro 1:10-20, diz: “... Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas 

que profetizaram da graça que vos foi dada, Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o 

Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a 

Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado... Sede 

santos, porque eu sou santo... andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, 

sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da 

vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso 

sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em 

outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes 

últimos tempos por amor de vós”. 

 

- 2 Pedro 1:19-21, diz: “E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar 

atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da 

alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/2pe/1/19-21
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Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade 

de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo”. 

 

Deus não somente deu um vislumbre, mas também revelou aos seus profetas, embora não em 

sua totalidade: Como e o tempo em que seria executado este plano. Vejamos abaixo apenas 

alguns textos proféticos e seu referido cumprimento no Novo Testamento. 

 

 

PROFECIAS A.T. CUMPRIMENTO N.T.

Deuteronômio 18:18
Estevão diz que se cumpriu em 

Cristo (Atos 7:37)

Isaías 7:14 Mateus 1:22,23

Isaías 9:1-6 Mateus 4:12

Isaías 11
Terá seu Cumprimento Integral no 

Reino Milenial de Cristo

Isaías 53 Cumprimento na morte de Cristo

Isaías 61 Lucas 4:14-21  

 

 

 

Você pode saber mais sobre A Promessa, A vinda e a vida, a Morte , a Ressurreição e o 

Regresso do Rei no meu Livro: “Quem é JESUS?”. 

 

5. Resgatados de fato por Cristo 

 

Um tema recorrente em Romanos e em todo o Novo Testamento é a questão da “Justiça de 

Deus”. Uma das Características mais forte de Deus é a Justiça e a bíblia é categórica em 

afirmar que Ele é um Juiz Justo; n’Ele não há injustiça (Sl 7 / Dt 32:4 / Jó 4:17 / Ec 3:17 / Rm 

3:5,6).  

 

A justiça de Deus, por motivos não muito óbvios, determinou que “o salário do pecado é a 

morte” (Rm 6:23/ Tg 1:15) e que “... a alma que pecar, essa morrerá” (Ez 18:4-20 / Pv 8:36). 

Também, no livro de Levítico é determinada a exigência de haver morte e derramamento de 

sangue quando se há a transgressão e desobediência à Lei. E quando há transgressão dos 

mandamentos de Deus, o Diabo, cujo nome significa – Acusador - aproveita para se colocar 

como advogado de acusação, exigindo a condenação do transgressor. Deus, por outro lado, 

como Justo Juiz precisa aplicar à pena! 

 

Entretanto, existe uma questão de Supra-Justiça (Rm 1:16,17). A divindade estabeleceu a 

possibilidade de, se alguém que cumprisse todo o requisito da justiça, observasse e cumprisse 

irrestrita e perfeitamente a Lei de Deus e se colocasse como substituto, no lugar do pecador e 

morresse por estes, sofrendo em seu lugar a Condenação que lhes era devida, a exigência da 

morte seria extinta (2 Co 5:21/ Hb 9:28/ Gl 3:13).  
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Como eu já disse anteriormente, este plano foi evidenciado há séculos e séculos passados, 

quando Deus estabeleceu o sistema Sacrificial do antigo testamento, que eram regras para os 

sacrifícios substitutivos, que consistiam em animais puros e inocentes morrerem no lugar de 

transgressores arrependidos. Desta forma, as transgressões e pecados do ofertante seriam 

transferidos para o animal, que levava a “culpa e a pena de morte”, sendo seu sangue 

derramando em “favor do pecador”. Assim, o ofertante estaria “livre” da condenação exigida 

por causa da transgressão. (Leia o Livro de Hebreus). 

 

Assim, através de Cristo, chamado de “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 

1:29/ 1 Pe 3:18) “padeceu uma vez pelos pecadores, o justo pelo injusto, para levar-nos a 

Deus”. Assim também, nós, crentes em Cristo Jesus, somos considerados justos diante de 

Deus; não em nós mesmos (Rm 3:20 / 8:3/ Gl 3:10,11), mas pela Fé, mediante toda Justiça de 

Cristo (Rm 5:1-19). A pena foi cumprida, a “dívida” foi paga, bastando agora haver o aceite da 

providência Divina, Fé na obra de Cristo e arrependimento da transgressão (Rm 10:3-17).  

 

Resumindo, o livro de Romanos nos traz um panorama da: 

 

 Condição do homem sem Cristo, independente de nacionalidade, cor, etc. (Cap. 1 / 3:23).  

 

 Condição de escravidão de todos os que pecaram (Capítulo 7) 

 

 Salvação proposta mediante Cristo, pela Fé e não por Obras (Capítulo 3:23,24, 28/ 4) 

 

 Importância de Crer, Aceitar e Fazer de Jesus o nosso Senhor e Salvador (Cap. 10:8-17) 

 

 Reconciliação e Paz com Deus por Jesus Cristo (Capítulo 5) 

 

 Necessidade de largar a velha vida para viver a nova (Capítulo 6) 

 

 Liberdade, Adoção, Propósito de Deus naqueles que estão em Cristo (Capítulo 8) 

 

 Importância de não nos acomodar ou nos conformar a este mundo (Cap. 12) 

 

 Da necessidade de mudar a mente e buscarmos entendimento (Cap. 12) 

 

 Importância de estarmos ajustados e ativos como membro no Corpo (Idem) 

 

 Importância de estamos vigilantes e nos revestimos de Jesus (Cap. 13) 

 

 Importância e a Necessidade de sermos Igreja de fato (Cap. 14 e 15)  
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6. Vida em Cristo, com Cristo e por Cristo. 

 

Neste exato ponto subentende que você já tenha recebido JESUS CRISTO como seu 

Senhor e Salvador. Uma vez salvo você precisa saber que este é o ponto de partida e 

que há um longo caminho que passa pela transformação, santificação e 

aperfeiçoamento. 

 

Tome um tempo, antes de tudo, meditando sobre o que significa Viver em Cristo, com Cristo 

e por Cristo. 

 

O apóstolo Paulo, ao escrever aos Crentes de Éfeso, deseja e ora por eles profundamente afim 

de que eles percebam e conheçam qual é a posição de todos que entregaram suas vidas ao 

Senhorio de Cristo. A intenção dele é que os Crentes compreendam suas vidas pelo Ponto de 

Vista de Deus, ou seja, espiritual e de modo algum carnal! Se há algum Livro na Bíblia que 

mostra com tanta propriedade a Posição do Crente em Cristo e o Contraste com a antiga 

Posição deles, este livro é Efésios. Leia e releia com muita atenção todo o livro de Efésios. 

Leia também para vossa elucidação as passagens indicadas a baixo: 

 

EM CRISTO: 

 

“E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o 

espírito vive por causa da justiça”. (Romanos 8:10) 

 

“E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho”. (1 

João 5:11) 

 

“Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo”. (Gálatas 

3:27) 

 

“Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte”. 

(Romanos 8:2) 

 

Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes 

perto. (Efésios 2:13) 

 

COM CRISTO: 

 

“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que 

agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si 

mesmo por mim”. (Gálatas 2:20) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/10+#v10
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1jo/5/11+#v11
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1jo/5/11+#v11
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1jo/5/11+#v11
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/3/27+#v27
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/3/27+#v27
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/3/27+#v27
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/2+#v2
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/2/13+#v13
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/2/20+#v20
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“Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, 

que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória”. 

(Colossenses 3:3) 

 

“Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela 

graça sois salvos)” (Efésios 2:5) 

 

POR CRISTO: 

 

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por 

Cristo Jesus nosso Senhor”. (Romanos 6:23) 

 

“Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo”. (1 Coríntios 

15:57) 

 

“Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus”. 

(Filipenses 1:11) 

 

“Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador”. (Tito 3:6) 

 

“O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor”. (Romanos 6:23) 

 

6.1. Cristo nosso Maior e Melhor exemplo 

 

Pra começar, encontramos dois termos nas Escrituras que é importante que saibamos os 

significados:  

 

 Dívida – Ao transgredir o mandamento de Deus o homem contraiu com este uma dívida 

impagável. Veja bem, a nossa dívida não é com o Diabo. Contra quem pecamos? Contra 

este é que contraímos a dívida. Nós o ofendemos quando pecamos; nós ultrajamos tudo o 

que Ele fez por nós; não é sem motivo que o relacionamento foi rompido por causa de sua 

Santidade. Porém, a dívida foi cancelada, a paz e a reconciliação foram feitas pelo Sangue 

de Cristo (Veja: Cl 2:12-14/ Rm 5:1-10/ Ef 2:16/ 2 Co 5:18-21) 

 

 Condenação – Ao pecar, o homem trouxe conseqüências gravíssimas não somente para 

si mesmo, sua família, como para toda a terra e todos os seus “descendentes”. Como 

estudamos anteriormente, a primeira grande conseqüência foi a morte espiritual, 

decorrente do rompimento do relacionamento e banimento da presença do Criador. Sem 

qualquer tipo de solução o homem estava fadado e condenado a viver eternamente longe 

da fonte de toda a Vida, sem qualquer expectativa e possibilidade de se redimir! (Vide o 

tópico 3.3).  

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/3/3+#v3
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/2/5+#v5
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/6/23+#v23
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/15/57+#v57
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/15/57+#v57
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/15/57+#v57
https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/1/11+#v11
https://www.bibliaonline.com.br/acf/tt/3/6+#v6
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/6/23+#v23
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A Bíblia revela que, para além da Salvação, Deus tem e quer fazer muitos mais em nós. De 

fato a Salvação é apenas parte de tudo o que o Senhor tem para os crentes. A “boa obra” 

começa com a salvação. Ela é o ponto de partida.  

 

O apóstolo Paula nos revela, pelo Espírito Santo, que existe um propósito de Deus para 

aqueles em quem Ele operou a Salvação, conforme Romanos 8:28: 

 

 “... todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles 

que são chamados segundo o seu propósito”. 

 

Qual seria este Propósito além da Salvação? O próprio Paulo responde no versículo 29: 

 

“Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de 

seu filho ...”. 

 

Em minhas palavras, Deus quer nos conformar ou nos moldar à Imagem de seu Filho; de 

forma que quando olhar para nós Ele nos veja iguais a Cristo. JESUS é o Alvo; Ele é o 

Padrão de Deus para nossas vidas! Por isto, também, o Senhor nasceu e viveu sem pecado, 

tendo cumprido perfeitamente a Lei e os Mandamentos de Deus, para nos deixar o exemplo! 

 

Mas, como é possível nós pecadores nos tornar como Cristo? Como podemos ser como Ele? 

 

O primeiro passo é o que o próprio Cristo disse: “... se alguém quiser vir após mim, renuncie 

a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me”. Eis a grande questão, neste momento o 

Senhor estava indo para Jerusalém para morrer na Cruz. Ora, porque Jesus diria para os seus 

discípulos que era necessário cada um tomar a sua cruz e segui-lo? Pare e Pense! 

 

Todos os que querem viver genuinamente o evangelho devem seguir os passos de Jesus. 

Devem andar como Ele andou, falar como Ele falou, viver como Ele viveu. (1 João 2:6) 

 

Ele fez um caminho; Ele é o caminho! (João 14:1-6) 

 

6.2. O Batismo nas águas  

Primeiro, convém-nos dizer que o Batismo é uma Ordenança de JESUS: “Portanto, vão e 

façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo” (Mateus 28:19).  

Perceba que Jesus, não está dando instrução sobre a forma ou a fórmula de como fazer; antes, 

Ele se refere à ordenança de administrar o batismo! 
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Muitos se preocupam demasiadamente com a forma e a fórmula que, na verdade, pouco 

importa! Mesmo assim, é necessário dizer que há controvérsias a respeito da forma, da 

instrução e do significado do batismo! 

Alguns dizem, como a meu ver realmente parece, que a Circuncisão está para o Antigo 

Testamento, assim como, o Batismo de Jesus está para o Novo Testamento. Humana e 

Fisicamente falando, podemos dizer que, tanto a Circuncisão, como o Batismo são um tipo de 

cerimonial de passagem. 

A grande questão que proponho a pensar é: Ser Batizado com o quê e em quem?? 

Batismo, do original grego “Baptizo”, tem o significado de “imergir, lavar, aspergir, limpar”. 

Portanto, levando-se em consideração a literalidade do significado acima, entendemos que 

isto pode, em alguns casos, elucidar a questão; ao passo que em outros casos, pode trazer uma 

dificuldade de interpretação.  

Por exemplo: Será que sempre podemos tomar a palavra “Batismo” na Bíblia como sendo 

sempre: “Imergir, Afundar? Vejamos: 

> João Batista diz: “Eu vos batizo com água... mas aquele que vem após mim é mais 

poderoso do que eu... Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo” (Mateus 3:11 / 

Lucas 3:16).  

Alguém pode até ser imerso ou lavado na água; quem sabe talvez no Espírito Santo, mas e no 

Fogo? Pense! Para maior elucidação veja o artigo abaixo na internet: 

-  http://www.semeandovida.org/2008/05/o-significado-da-palavra-no-grego_01.html  - 

Outro ponto importante é: O que significa a preposição “em” – “batizados em Jesus”? 

- “... batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (Mateus 28:19) 

- “E todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo...” (1 Co 12:13) 

- “... Todos quantos fomos batizados em Jesus fomos batizados na sua morte” (Rm 6:3) 

- “Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar “ (1 Co 10:2) 

- “Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome” (1 Co 1:15) 

Alguns afirmam que a expressão dita por Jesus “batizando-os em nome...”, descreve e 

significa:  

http://www.semeandovida.org/2008/05/o-significado-da-palavra-no-grego_01.html
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a) “Conduzir/Impelir para dentro de...;  

b) “Em ou de acordo com...”  

c) “Na autoridade de...” 

Levando-se isto em consideração, em resumo: 

> Ser batizado “em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” significa: Ser 

conduzido/impelido para dentro, de acordo e na autoridade do PAI, do FILHO, do ESPIRITO 

SANTO.  

> Ser  “... batizados em um Espírito, formando um corpo”, significa: Ser conduzido/impelido 

para dentro do “Corpo” (de Cristo), “de acordo com, e pela autoridade” do Espírito Santo! 

Permanecendo com isto em mente, passemos a diante! 

Jesus disse: “Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus” 

(João 3:5). Será que Jesus estava falando do batismo com a água e com o Espírito? 

Creio que sim! No entanto, como em certa vez disse Edwin Orr, quando pregava a uma 

grande multidão, disse: Não importa a quantidade de água. A água só lava o exterior. É 

preciso receber o batismo com fogo, porque o fogo queima e purifica o interior.  

Não importa tanto como é a forma e qual é a fórmula do batismo exterior (isto não diminui a 

importância dele); pois ele é apenas reflexo do batismo Interior (Novo Nascimento) – que é a 

figura principal e Ação direta do Espírito Santo! (Mateus 23:25, 26/ Romanos 2:28,29/ 

Efésios 3:16) 

A realidade que precisamos entender é que, com o pecado, a imagem e semelhança de Deus 

foram manchadas e entenebrecida dentro do homem. O pecado passou a fazer parte da 

natureza do homem; e isto se refletiu no caráter, comportamento, pensamento, atitudes do 

homem. Todo o “ser” do homem foi desequilibrado! Por isto Jesus nos mostra a necessidade 

do Novo Nascimento (João 3:3). Como se fosse (como de fato é) uma Nova Chance e 

Oportunidade. Mas, para isto é necessário primeiro morrer. E não basta apenas a constatação 

do que Jesus disse; tem que haver de fato a decisão e atitude consciente do que Ele disse ser 

necessário. 

Muito bem! Que temos que ir para a Cruz e morrer com Cristo, ficamos sabendo nos estudos 

passados. Mas, como é possível ir para a Cruz com Cristo? Estando em Cristo!  

A palavra de Deus nos ensina que a morte que todos os crentes precisam morrer é para o 

Pecado, o Mundo (sistema pecaminoso), para muitas de suas vontades! Isto só acontece 

quando o homem é convencido pelo Espírito “do pecado, da justiça e do juízo” (João 16).  

Lembram do que eu disse no tópico 6.1? 
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 “... se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me” 

(Para a Morte!). Veja que Jesus diz estas palavras para aqueles que já haviam “decidido” em 

certo grau segui-lo.  

 

Creia no plano de Deus! Ele sabe:  

a) Não há Novo Nascimento sem morte;  

b) não há Nova Vida sem Novo Nascimento;  

c) Não há a morada do Espírito Santo em nós sem o Novo nascimento; 

d) Não há Nova Vida sem o Espírito Santo; 

e) Somos Incapazes de Viver em Santidade sem o Novo Nascimento  

f) Quem promove a Santidade em nós é o Espírito Santo; 

g) Sem santidade ninguém verá o Senhor!  

Por isto, também, o Ap. Paulo diz em Romanos 6: 

“Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua 

morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo 

foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em 

novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua 

morte, também o seremos na da sua ressurreição; Sabendo isto, que o nosso homem velho foi 

com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais 

ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos 

com Cristo, cremos que também com ele viveremos; sabendo que, tendo sido Cristo 

ressuscitado dentre os mortos, já não morre; a morte não mais tem domínio sobre ele. 

Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado; mas, quanto a viver, vive para 

Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para 

Deus em Cristo Jesus nosso Senhor”. (Romanos 6:3-11) 

Perceba no versículo 11, Paulo, mostra aos Romanos o simbolismo – “Considerai-vos 

mortos”. Pois o ato exterior do batismo físico representa Morte, mas neste caso, como já disse 

anteriormente, Morte para o Pecado, para o Mundo e muitas das nossas Vontades!  

E complementando, Paulo diz: “Mortos para o pecado, mas vivos para Deus”. (Romanos 

6.3,4); para as coisas de Deus; para a vontade de Deus! 

Finalmente, entendemos que todos que recebem a Jesus como salvador e Senhor, devem ser 

batizados o mais rápido possível. O eunuco que fora batizado pelo Evangelista Felipe, disse: 

“Eis aqui a água; que impedes de eu ser batizado agora? Filipe respondeu: Nada, se creres 

de todo o coração” (Atos 8.36).  

http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/6/3-11


20 

 

A Bíblia diz: “quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado” 

(Marcos 16.16). 

É claro que há pessoas que não puderam ou não tiveram tempo de serem batizadas por causa 

da morte iminente. Neste caso elas serão avaliadas pelo próprio Deus. Cada caso é um caso. 

Entretanto, e já sabendo que não importa a Forma do Batismo, parece-nos que esta não será 

uma boa desculpa! 

CURIOSIDADE: O ladrão que fora crucificado ao lado de Jesus de fato não foi Batizado; e 

na realidade não poderia ser Batizado de acordo com o Batismo que Jesus instituiu. Por 

que? 

O Batismo de Jesus é uma representação do que aconteceu com Ele próprio; é um batismo 

na morte (e ressurreição) de Cristo. Visto que Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, 

não havia sentido o Ladrão ou qualquer outro antes da morte de d’Ele ser batizado na sua 

Morte e Ressurreição. 

Portanto, o Batismo nas águas é: 

 Um Ato simbólico e profético (expressa uma realidade espiritual) 

 Símbolo da pureza do Novo Ser 

 Um símbolo da morte do velho homem do pecado  

 Um símbolo do novo nascimento, de uma nova vida 

 Um Ato de Confissão da Fé na Obra de Cristo 

 Uma Aliança com Deus 

 Uma Aliança com o Corpo de Cristo 

 Uma Aliança com a Igreja Local 

 Um “Marco” na vida do Crente (O Antes x O Depois – O velho ficou pra trás) 


