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Introdução   
 
DECIFRANDO O MISTÉRIO DA CRUZ. 
 
Porque Jesus, já que ele tinha que morrer mesmo, se isto estiver correto, não morreu 
atropelado por uma bicicleta? Melhor, porque ele tinha que morrer de morte tão estupida? 
Não bastaria ter nascido e vivido como outro ser humano qualquer, apesar de não pecar, e 
no final da vida, já velhinho, recostar a cabeça num travesseiro e expirar suavemente? Não 
podia ter sido morto de modo mais “suave” quem sabe um afogamento, uma queda ali da 
piscina de Silóe, um acidente qualquer.  Ter evitado tamanha dor - quem sabe ser degolado 
como João Batista, afinal entre essa morte e a de cruz, o primo de Jesus levou vantagem. 
Não bastava então,  Jesus ter nascido, aberto os olhos, suspirado e partido?  
Jesus morre com cerca de 30 anos, o que era a metade dos dias normais da vida de uma 
pessoa de sua época.  Segue um rígido cronograma profético na qual mais de 300  profecias 
predizem cada passo, cada ato, do nascimento até a sua morte, sua vida está pré-escrita, 
está revelada nas páginas das Escrituras, muito antes que nascesse. Porque, meu Deus, a 
cruz foi uma NECESSIDADE para a expiação, para a redenção, para um expurgo do 
pecado de terceiros, no caso nós. Porque Jesus nos substitui, não seriamos nós que 
deveríamos pagar pelos nossos próprios erros? Melhor, COMO É que ele nos substitui? 
Por quais leis espirituais vigentes nesse universo doido, alguém pode substituir alguém no 
que tocante a sua RESPONSABILIDADE espiritual?  Porque Deus nos chama para 
comunhão com ele, nós pessoas acostumadas a figurinhas doces compartilhadas no 
whatzap, geração protetora de baleias, golfinhos e protetoras dos animais, cercados por 
declarações de Direitos humanos, tendo como tortura como crime-hediondo, através de 
uma expediente tão horrendo, como a crucificação? 
Não bastava uma conversa franca, uma manifestação angelical, um sonho celestial, ou um 
cerimonial mais doce, tipo batismo nas águas, um mergulho no mar, ou outra coisa mais 
amena que representasse a nossa purificação? Tinha outro jeito não?   
O mistério da cruz não abrange somente a geração Coca-Cola, ou a civilização moderna. 
Ela representa realidades tanto na terra como no céu ela diz respeito a nós seres humanos, 
aos anjos e aos demônios. Ela é dirigida a TODAS as gerações e a todos os povos, raças, 
tribos e nações. Ela transpassa a história humana, impactando a história individual de cada 
civilização. E é sobre esse tema que este estudo versa, repetindo as perguntas de algum 
capítulo posterior, indo longe, muito longe.  
 
Prepare seu coração para a leitura que se seguirá. Ao final da jornada você terá chegado a 
uma dimensão de conhecimento bíblico – desconhecida.  
E são poucos os que retornarão desta viagem – inalterados. 

 

 

 

Welington José Ferreira 
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A Cruz Mórbida.  

O evangelho não faz celebração da agonia!  

Jesus não entrou, igualmente, numa competição cósmica de sofrimento. Não é a dor física 
que exalta a obra do calvário, é a coragem e a ousadia de Cristo, sua obediência e amor, sua 
inabalável confiança em sua  ressurreição. Milhares sentiram as dores que Jesus sentiu, 
agonizando até dias sobre o mesmo instrumento de execução. O ser humano é muito 
criativo na arte de causar a dor, inventando os mais insidiosos métodos de execução que se 
pode imaginar. Inclusive, muitos seres humanos sofreram dores mais intensas e por mais 
tempo que Jesus, e se um prisioneiro fosse questionado se queria ser executado como 
assassino pelos Babilônicos, ou pelos assírios, ou pela inquisição espanhola, ou pelos medo-
persas, ou por determinados principados da Índia da antiguidade e por fim lhe 
apresentassem a cruz, ele escolheria a cruz.  

Jesus não veio para uma competição quem foi o ser humano que sofreu  a maior crueldade humana ou 
para obter um Oscar ou recorde no que tange ao sofrimento. Os pregadores somam todas 
as nuances de sofrimento, a humilhação, a rejeição, os açoites, a traição de um amigo, o 
abandono, a fome, sede e finalmente a cruz com o sofrimento espiritual pelos pecados e 
juntando tudo compreendem que foi a coisa mais dolorosa, físico e espiritual, vivenciada 
por um ser humano. Não necessita, tal provação, que seja ela  “a mais dolorosa das 
experiências”, porque Cristo não é glorificado pelo grau do que sofreu, e certamente não é 
EXALTANDO o seu SOFRIMENTO que você estará pregando o cerne do Evangelho,  e 
sim, sobretudo, apesar de tudo, acima de tudo, exaltando sua obediência. 

A diferença não é tão sutil quanto você imagina... Ao nascer de uma filha, o que é mais 
significativo, a dor de parto, ou a criança nascida? O que nós celebraremos pelos anos que 
vierem, a criança ou as dores vivenciadas? Não ouço falar sobre aniversário das dores de 
parto.  

A mensagem correta de Jesus crucificado significa exaltar sua disposição, sua 
coragem absurda, sua decisão inabalável de fazer o necessário para salvar o ser 
humano, sua amizade irrevogável, seu amor irretratável. Em muitos momentos a dor 
que Jesus sentia não era maior do que a que uma mulher sente durante o parto. A 
maravilha do que está acontecendo está muito além do sofrimento, da tragédia vivida. A 
cruz é uma loucura, e apesar de ser duro, difícil, uma ato de coragem insana, consciente de 
iria acontecer, ele não voltou atrás.   

Como pregar ao "evangelho errado" aos pés da rude cruz 

O ser humano as vezes é podre. Nós amamos filmes de terror onde as vísceras 
ensanguentadas são arrancadas do pobre do figurante por uma horda de zumbis 
ensandecida. Quando o Joelma, edifício paulista incendiou havia uma galera do mal que 
incitava as pessoas presas pelo fogo a saltarem. O UFC é um espetáculo de brutalidade que 
fazia os pugilistas da década de 60-70 chamarem ao esporte de selvageria hoje exaltado a 
canal exclusivo de televisão a cabo. Os jornais buscam tragédias como as abelhas operárias 
buscam pólen ou os tubarões procuram vítimas agonizantes em um raio de dezenas de 
quilômetros. Esse amor vampírico pela tragédia anunciada alheia é denominada de morbidez. 
Certo instante durante o ministério de Cristo acontece um acidente de trabalho numa 
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construção em Galileia. Uma das faraônicas obras de Herodes feita com o sempre presente 
desejo de auto exaltação,  uma gigantesca torre com mais 30 metros de altura já no quarto 
ou sexto ano de construção, desabou por completo em razão do desprezo  de medidas de 
segurança e de engenharia de construção civil,  ou por um cronograma movido 
pela  vaidade, o desastre foi de tal monta que várias pessoas perderam suas vidas e até seus 
corpos.  a Torre de Siloé era uma antiga torre no sul de Jerusalém, que caiu durante a 
época de Jesus, matando 18 pessoas  

«E, naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos 
misturara com os seus sacrifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram 
mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo; antes, se não vos 
arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles dezoito, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os 
matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos 
digo; antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.» (Lucas 13:1-5) 

O tema “culpa e calamidade” envolve uma presunção de que uma grande tragédia deve de 
alguma maneira significar uma grande culpa, assumindo que uma vítima tenha feito algo 
terrível para Deus permitir que algo ruim viesse acontecer com ela. 

Deixando de lado  a crença de muitos povos da antiguidade na qual quanto maior a 
tragédia pessoal vivida, pior devem ter sido os pecados cometidos – cabalmente revisitada 
por Cristo, podemos ver que até entre os discípulos era comum a atividade de jornalismo-
tragédia, onde desgraça-pouca é bobagem. As tragédias da antiguidade suscitavam 
tremendas discussões.  Jesus conduz habilmente os discípulos para longe da esfera da 
morbidez, dos detalhes de dor, das cenas que atiçavam a imaginação doentia, ou que eram 
chocantes que não produziriam mais do que sentimentos de aversão, terror ou horror.  

Ficou estabelecido assim que as coisa espirituais não se fundamentam no horror, nem na 
degradação ou na tortura. Quando algo que é terrível, doloroso, angustiante ou horrendo é 
apontado para nós nas Escrituras, será dentro de um contexto específico. o Espírito de 
Deus não estará mostrando ou colocando em relevo uma cena mórbida, de modo vão. Por 
vezes Deus se demonstrará perturbado, horrorizado, impactado com a morbidez doentia 
demonstrada pelo ato de injustiça.  

Jeremias  
“30 Coisa espantosa e horrenda tem-se feito na terra:    
31 os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam por intermédio deles; e o 
meu povo assim o deseja. Mas que fareis no fim disso?” 
Oséias 6 
9 Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes 
que matam no caminho para Siquém; sim, cometem a vilania.    
10 Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel; ali está a prostituição de Efraim; Israel está 
contaminado.    
    
Interessante que o que “escandaliza’ o Espírito de Deus, ou o que ele vê como “coisa 
horrenda” ou mórbida  não são corpos mutilados, pessoas esmagadas ou corpos em 
decomposição. Tão doloroso aos olhos de Deus como vermos uma pessoa acidentada, ou 
torturada, são, para ele, atos de leviandade, apostasia, degradação ministerial, a mentira e a 
falsidade profética, a desonestidade e infidelidade sacerdotal e o abandono das coisa 
espirituais por coisas sem valor algum, como a prostituição cultual que Israel se envolvia, 
adorando a deusas da fertilidade através de rituais sexuais que simbolizavam a união divina 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galileia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pilatos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/XIII#13:1
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entre os adoradores e a divindade envolvida, normalmente Ishtar, representada de diversas 
formas, Isís, Hathor, Afrodite, Venus, Diana, Perséfone, Rhéia, Astarte, Rainha dos céus, 
Inanna, Anat, Tlazoltéotl.  

Quando Mel Gibson resolveu dirigir “A paixão de Cristo” ele recriou do modo mais 
sanguinolento e cruel que pode os aspectos da crucificação de Cristo. E milhares de 
pastores ao redor do mundo resolveram passar o festival de crueldade da crucificação em 
suas igrejas, no intuito de fortalecer o amor no Salvador com base no seu sofrimento, de 
compungir ou emocionar pessoas, ou conscientizá-las sobre o preço do sacrifício do 
calvário. Porém tal EVANGELHO é na verdade somente a pregação da MORBIDEZ do 
calvário, e o mistério da CRUZ não se RESOLVE através da apresentação detalhada do 
SOFRIMENTO de Cristo, pelo contrário. O mistério da cruz não fortalece pela dor, pela 
desgraça, pela tortura, porque se os olhos das pessoas se fixarem no que está acontecendo, 
na cruz, perderão a mensagem que está sendo anunciada, na mesma cruz. O 
sacrifício do calvário aponta para centenas de realidades espirituais e jamais serão 
compreendidas com base de sua MORBIDEZ.  

Eventualmente o Discovery ou History Chanel produzem documentários médicos 
analisando os aspectos da dor e sofrimento a que uma pessoa crucificada é submetida, 
incluindo testes com voluntários e acompanhamento de seus sinais vitais.  Tais coisas, seja 
o festival de sangue da Paixão de Cristo ou os excepcionais documentários sobre o 
processo de crucificação não EDIFICAM a igreja, não contribuem em 
absolutamente nada para o crescimento espiritual da igreja de Cristo.  

A ênfase na tortura e na dor é tema de diversas palestras sobre a crucificação e contaminam 
com agonia indescritível milhares de comemorações da ceia, uma das poucas ordenanças da 
igreja de Cristo, onde o ator principal da celebração é a lembrança da agonia, e não o 
significado da crucificação. O resultado é a pregação de um evangelho do desespero, ou a 
exaltação do sofrimento como meio de fortalecer a Igreja, realizando justamente o inverso.  
A cruz possui um motivo, uma razão transcendente, ela reúne uma bravura extremada e 
uma representação tão abrangente que chega a soar como inacreditável. A ênfase errada de 
sua pregação conduz a um evangelho morto, a perda da visão e a pobreza extrema da 
pregação. Porque o sofrimento não é a vitrine, não é a razão, não é o centro da mensagem 
da cruz.  

Quando você pregador néscio, que adora proclamar “Sola Scripturas” como refrão, que 
toma como pais teológicos toda uma geração de teólogos tradicionais e fingindo saber o 
que está falando anuncia ao sofrimento sem compreender o mistério da crucificação está 
perdendo o tempo da audiência, está rodando em torno da própria calda como certos 
filhotes, está diante do maior mistério do universo, preocupado com uma COISA INUTIL. 
E o preço de uma pregação com a ênfase errada é de conhecimento de todo ministro do 
Evangelho: INUTILIDADE ESPIRITUAL.           

Pregar a cruz com a ênfase errada é como prestar atenção no motivo errado num filme de 
ação. Como ir ver um filme olhando para o canto superior da tela e deixar os olhos fixos ali 
até o filme terminar. Praticamente tudo que acontecerá de ação num filme se desenrolará 
no centro da tela. É o que milhares de pregadores estão fazendo diante da cruz do calvário.  
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A ENFASE CORRETA – O mistério da Cruz. 

A mensagem do calvário antes de qualquer outra visão ou interpretação, realiza uma 
viagem fantástica até o coração de Deus, numa viagem que se inicia num tempo imemorial, 
não na nossa terra, mas numa dimensão paralela desconhecida pelo ser humano. O 
mistério da cruz se inicia na eternidade passada, antes do início do universo. Então o 
primeiro ponto sobre o calvário diz respeito a fatos que aconteceram antes que a 
humanidade houvesse nascido.  O primeiro ponto sobre o calvário é que ele é um 
RETRATO inadmissível, uma visão, uma pintura incompreensível que não exerce 
influencia somente sobre o homem, mas tem inigualável valor para os anjos. O primeiro 
impacto dela, a primeira onda do que a cruz simboliza está relacionada ao que acontece no 
tabernáculo, ao ritual que ocorria uma vez por ano no santo dos santos. Para compreender 
a cruz esse é o primeiro passo de uma jornada ao inimaginável. 

A CRUZ E A ARCA DO CONCERTO – A FOTOGRAFIA 

A arca do Concerto, a arca da aliança, guarda um segredo; Um mistério.  Na verdade mais 
de um. A arca era um símbolo da presença divina, construída em madeira de acácia e 
revestida de ouro puro tendo sobre ela a imagem de dois querubins ajoelhados curvando-se 
em direção ao centro da mesma com os olhos fixos na tampa da mesma onde era colocada 
entre ambos uma peça de ouro chamada propiciatório.  Tudo que diz respeito a arca da 
aliança é coberto de significados, segredos e revelações que tem origem em tradições 
proféticas que remontam a 4000 anos atrás.  Nenhum outro objeto feito pelo ser humano é 
tão revestido de importância, ritos, e santidade. Se houve na terra um objeto que 
representasse o sagrado, o numinoso, o excelso, a coisa separada para a divindade, essa 
coisa foi a arca da aliança. Sua concepção não é fruto da mente criativa de Moisés.  Criado 
por duas famílias diferentes, uma hebraica numa época em que não havia a representação 
divina em qualquer tipo de forma, sequer uma identidade com qualquer tipo de culto para 
essa primeira família, após é introduzido no mundo da nobreza egípcia, na casa do próprio 
faraó, onde não há em todos os códigos religiosos e nas múltiplas divindades adoradas 
nenhum objeto que possua ou exerça as funções que a arca exercerá, incluindo a 
inexistência da figura angélica e muito menos a alusão a existência sobre seres denominados 
querubins. A terceira família a qual Moisés teve parentesco é a família de seu sogro de 
família árabe e com representações religiosas anos-luz de tudo que a arca representaria. 
Não há no passado de Moisés um fato, um encontro, uma relação que justifique a liturgia 
que terá início a partir do Horebe, a não ser que o que ele irá criar tivesse origem em algum 
tipo de revelação, como afirma que recebeu.  Moisés afirma que não imaginou o que estava 
para criar. Ele viu a todos os objetos que fariam parte do santuário. Ele os 
viu  detalhadamente através de visões que Deus lhe concedera;  

A arca será por mil anos o centro da adoração do povo de Israel. Cinquenta pessoas a 
verão fisicamente no decorrer destes mil anos, somente sumo-sacerdotes;   a primeira vez 
que a arca foi exposta numa batalha as muralhas de Jericó cairiam. A primeira vez que fosse 
capturada por uma nação inimiga traria intensa praga para todos os habitantes de uma 
cidade.  Após a destruição do templo de Jerusalém a arca é vista pela última vez numa festa 
profana onde a nobreza babilônica realiza uma festa e uma orgia diante do objeto mais 
sagrado que a terra possuiu. No meio do banquete maldito uma profecia é escrita numa 
parede através de mãos invisíveis terminando com a dinastia babilônica naquela exata noite. 
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A arca guardava um derradeiro segredo; Um assombroso segredo. Algo tão fantástico, tão 
absurdo, tão grandioso que pode mudar o modo como interpretamos a história humana. 
Quem nos  deu a pista disso é o escritor da carta aos Hebreus. Ele afirma que os objetos 
que foram criados para o culto israelita eram imagens de outros objetos; Que eles eram 
somente representações de coisas de um outro universo. Que a arca da aliança era somente 
uma sombra; 
O que o escritor nos revela é que a arca é uma imagem de coisas que existem num outro 
lugar, e que existem antes do ser humano existir. 
Uma declaração assombrosa, absurdamente transcendente. Só imaginar tal realidade abre 
portas para coisas jamais imaginadas.   
Jesus nos assombrará na maior de todas as suas revelações proféticas, quando ao mostrar a 
realidade espiritual abrir um lugar que chama de santuário e em meio a anjos nos mostrar a 
ARCA verdadeira, num futuro ainda incerto! A arca pré-existente, existente e eterna.   
Diante deste objeto cheio de enigmas e mistérios seres que denominamos anjos um dia 
ministraram a Deus num santuário celestial não feito por mãos humanas. 
Mas queria deixar todas as perguntas e questões fantásticas que tal revelação engloba e me 
fixar num detalhe, agindo como se estivesse neste lugar celestial num passado imemorial.  
Quero voltar no tempo até antes da criação da terra.   
Artesãos celestiais fabricam a arca celestial, feita de material ou energia que nós 
desconhecemos.  Não sabemos quem a construiu, se anjos ou se o próprio Deus.  Mas 
nesse céu anterior, no passado da eternidade as imagens dos querubins sobre a arca são as 
primeiras imagens ou esculturas que certamente devem ter existido nos céus; os anjos 
nunca virão uma forma como essa antes;  Se você nunca tivesse visto uma escultura 
perfeita, e fosse apresentado a uma estátua de você mesmo, qual seria a sua reação? 
Os índios ao terem sua primeira foto tirada pelas antigas máquinas fotográficas se 
assustavam, muitos povos indígenas ainda acreditam que uma foto captura suas 
almas.  Uma foto não captura uma alma, antes um instante no tempo, uma cena, um 
momento que jamais se repetirá.  
Um anjo diante de uma estátua está diante de uma foto de um instante, ele olha para o 
pequeno querubim de ouro ou energia similar a ouro e vê anjos que não podem se mover. 
Vem anjos parados. Imóveis. Os querubins sobre arca estão presos num instante, num 
único momento.  Eles representam o mais sagrado momento do universo; os querubins 
sobre a arca estão ajoelhados e com seus olhos fixos sobre a tampa da arca, sobre o 
propiciatório.   
No culto terrestre uma vez por ano no dia de Yom KiPur o sumo-sacerdote traria o sangue 
de uma ovelha imolada e entraria no santo dos santos, um lugar onde não havia qualquer 
iluminação, local atrás de uma grossa cortinada, onde a arca ficava permanentemente 
guardada.  Sobre essa bandeja, o propiciatório, o sumo sacerdote derramaria o sangue e 
intercederia pelo perdão dos pecados de toda a nação.  Só então se levantaria e sairia da 
tenda da congregação. A tradição judaica afirma que o sumo-sacerdote era amarrado com 
uma corda para o caso de falecer no interior do santuário, onde ninguém mais possuía 
acesso, só assim poderiam retirá-lo de lá.  
Quando o sumo sacerdote tivesse acabado seu ato os querubins estariam olhando para uma 
poça de sangue. E assim permaneceriam…para sempre.  
Isso nos dá a pista para o instante que foi fotografado na eternidade, o momento do tempo 
para onde todas as coisas afluem, o instante que é tão maravilhosamente sagrado que 
importa que os querubins se ajoelhem para ver o que aconteceu e diante deste fato, 
permaneçam assim enquanto a eternidade existir, desculpando o pleonasmo.   
Então estamos diante de uma cena em que houve uma morte. Alguém morreu. E importa 
que mesmo os anjos saibam e fixem os olhos nessa tremenda morte.  
João batista nos dará a identidade da pessoa que morrerá. 
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“eis o CORDEIRO de DEUS que tira o pecado do mundo” apontando para Jesus 
E a na cruz do calvário as três horas da tarde conheceremos o momento mais 
sagrado da história dos homens e dos anjos. 
 

O MONO NO AWARE DA CRUZ 

Veremos que o Espírito de Deus, profundo conhecedor da natureza humana, usará de 

todos os recursos para sensibilizar sua consciência. A sensibilidade de Deus é algo 

maravilhoso, narrando a sua intervenção na história humana com tamanha humanidade que 

muitas vezes ultrapassa as maiores dramaturgias, as mais emocionantes obras literárias 

compostas pelo gênero humano. Os profetas usam todos os recursos possíveis e 

imagináveis com a intenção de conduzir o ser humano a uma vida de justiça e equidade.  

Toda uma impressionante gama de emoções, e apelos feitos a todas as camadas da psique 

humana, indo contra todos os pressupostos religiosos, ilustrando, vociferando, 

amaldiçoando, chorando, gritando, argumentando de diversos modos, ameaçando, 

suplicando hora a razão humana, ora ao temor, até mesmo ao instinto de sobrevivência das 

pessoas da nação escolhida, em vão. Não bastassem os recursos humanos enviados, Deus 

utilizou-se das estações, das chuvas, dos desastres naturais, da seca, da enchente, da praga 

de gafanhotos e mesmo da guerra para convencer os israelitas sobre a necessidade de 

conhecer e exercer a justiça. Deus usou a pedagogia  ritual do santuário, o assombramento 

através de terríveis sinais, usou as festas, as comemorações, a dança, o cântico, e até o 

encantamento.  

Cada pedaço do livro de Jeremias é uma lição de persistência e de consistente pedagogia 

divina para o arrependimento.  Não bastando usar as dimensões do discurso, com 

argumentos aos sentidos, às emoções e ao raciocínio, o Espírito irá muitas vezes dialogar 

com a loucura humana. Algumas das palavras proféticas não apelam para o senso humano 

de ethos (ética), pathos (emoção) ou de logos (logica).  O espírito transcende a capacidade 

humana de pensar sobre as coisas e transgride contra o modo de pensar vigente.  

declinou.     

Os gregos possuem a palavra ‘pathos’ para designar a comoção profunda causada por um 

acontecimento, normalmente  designando um doloroso sentimento. Mas a percepção da 

‘densidade’ textual e profética, as nuances de sentimentos e os códigos linguísticos das 

Escrituras não se restringem aos conceitos contidos no hebraico, aramaico, grego, egípcio, 

latim, árabe, acádico  e nem na percepção cultural, estética, dos povos onde aconteceram os 

episódios relatados nas Escrituras.  Porém PATHOS é um conceito limitado diante dos 

aspectos que as cenas das Escrituras evocam, nos fazem perceber ou sentir.  Do mesmo 

modo que existem palavras únicas em diversas línguas para representar certa gama de 

emoções ou sentimentos causados por certos acontecimentos.  

 Komorebi (japonês): uma palavra poética que descreve a luz do sol filtrada pelas folhas das 
árvores antes de atingir o chão, criando aquelas sombras lindas. 
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Gumusservi (turco): o luar brilhando nas águas. 

Razbliuto (russo): o sentimento de afeição, ao mesmo tempo carinhoso e dolorido, que 
sentimos por uma pessoa que deixamos de amar. 

Plimpplamppletteren (holandês): a capacidade de jogar uma pedra e fazer com que ela 
ricocheteie na superfície da água o maior número de vezes possível. 

Ilunga (do dialeto tshiluba, falado no Congo): uma pessoa capaz de perdoar um desaforo 
pela primeira vez e de tolerá-lo numa segunda ocasião, mas que nunca, jamais irá aceitá-lo 
pela terceira vez.  

Nedovtipa (tcheco): pessoa incapaz de entender uma indireta (ou seja: taí. uma palavra ótima 
para ser utilizada em redes sociais). 

Bakkushan (japonês): uma jovem que aparenta ser atraente quando vista de trás, mas pode 
não ser quando olhada de frente. No Brasil, até há um termo mais ou menos similar a esta 
singela palavra nipônica: raimunda. 

Gigil (filipino): a compulsão irresistível de apertar ou beliscar algo que seja cuti-cuti demais. 

Umjayanipxitütuwa (aimará, idioma falado na Bolívia e Peru): palavra sensacional que 
sintetiza em um único termo a expressão “eles me fizeram beber”. Ou seja, trata-se de um 
sinônimo para desculpas esfarrapadas do tipo “o cachorro comeu minha lição de casa”. 

Ya’arburnee (árabe): a tradução literal desta palavra é “você me enterrará”. Mas seu 
significado é mais profundo: representa a esperança de que você morra antes da pessoa que 
ama, porque seria incapaz de prosseguir vivendo sem ela. 

  

Tatemae e Honne  duas palavras japonesas que expressam, respectivamente, os que 
fingem acreditar e o que eles realmente pensam. 

http://wordstuck.co.vu/post/52626445758
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Tingo : na Ilha de Páscoa, o idioma da Ilha de Páscoa, ter “emprestado” de itens de uma 
casa do vizinho por um até que não sobrou nada. 

Waldeinsamkeit  em alemão, a sensação de estar sozinho na floresta. 

Yoko meshi  expressão japonesa que significa literalmente “comida ingerida pelos dois 
lados”, mas em sentido figurado refere-se à ansiedade sentida quando se fala em uma língua 
estrangeira. 

A riqueza linguística própria de cada cultura estabelece muitas vezes uma relação com 

sentimentos e coisas que não somos expressar em outros contextos linguísticos.  E em 

alguns momentos não se restringe a percepções culturais diversificadas, ela apropria-se de 

conceitos espirituais de enorme profundidade.  

O conceito de Mono no Aware 

Mono no ware" é um conceito, uma expressão japonesa usada em mangás tipo Sojo 

(Shoujo), dirigido ao publico feminino. A expressão vem da palavra aware, que tem (pelo 

menos) 7 gamas de significados na língua japonesa, usada para se referir a algo que é muito 

comovente, muito belo, inspirador, doloroso, que inspira piedade, que desperta afeição, 

amor profundo, sentimento de nostalgia. Designa a tristeza ou o "pathos" das coisas. 

Pathos é um conceito grego que se relaciona a 'paixão' segundo Kierkegaard, ou tipo de 

experiência humana, ou sua representação em arte, que evoca dó, compaixão ou uma 

simpatia compassiva no espectador ou leitor. 

O Kojiki e o  Nihon Shoki são as principais fontes historiográficas ainda existentes referentes 

à antiguidade japonesa (embora tenham existidos outros documentos anteriores que 

serviram de base para a compilação dessas duas obras, como o Teiki - Crônicas Imperiais, 

Senki - Crônicas do Passado, Honji - Relatos da Origem e Kuji - Relatos da Antiguidade). E 

mesmo tendo sido produzidas com estilos diferentes, não se pode negar a importância que 

elas têm para fornecer dados sobre a época primitiva japonesa, momento em que não havia 

a escrita no Japão. Elas constituem importantes fontes históricas, e a narrativa de uma 

elucida o entendimento da outra e vice-versa. Ikeda informa-nos que: 

“no Japão representado pelo Kojiki, existiram elementos bem diversos do assim chamado 

sentido de transcendência da vida, ou mono no aware (sensibilidade às coisas) que se afirmou 

caracterizar a literatura japonesa tradicional. Em obras como o Kojiki, creio que 

encontramos uma expressão muito mais vital e poderosa do drama da vida. (IKEDA, 1974, 

p.61)” 

Um dos principais conceitos estéticos do período Heian e, consequentemente, das 

Narrativas de Genji é a noção de mono no aware. A palavra aware (哀れ) serve como adjetivo 

ou interjeição vinculada às emoções que a natureza, as artes, os objetos e as pessoas podem 

inspirar em um indivíduo. Aware está relacionado à noção de pathos das coisas, e pode ser 

sentido com mais intensidade quando se percebe a relação que existe entre a beleza e a 
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tristeza. Segundo o Dicionário Ilustrado da Língua Clássica Japonesa28, o conceito pode ter sete 

acepções, sendo usado para se referir a algo muito comovente, ao que é belo e elegante, 

doloroso, ao que inspira piedade, ao sentimento de nostalgia, a algo que desperte amor 

intenso ou afeição profunda e, por fim, ao que possua nobreza. 

A melancolia própria da ideia de aware é um elemento muito importante para o shōjo 

mangá. A percepção, tanto pelas leitoras como pelas personagens da efemeridade do estado 

das coisas e dos sentimentos retratados na narrativa é fundamental para a composição da 

atmosfera da obra. A personagem sabe que não haverá outro momento como aquele, que 

as sensações experimentadas ali são fugidias e isso as torna especiais. O sentimento de 

felicidade no shōjo mangá é permeado pela melancolia que surge da consciência de que 

aquilo não pode durar. A leitora, por sua vez, projeta suas emoções e se identifica com os 

sentimentos da personagem, o que a faz se emocionar com a história ao ver nela refletidos 

os seus próprios sentimentos e angústias. O aware pode ser percebido tanto nas adaptações 

de Narrativas de Genji para os quadrinhos como em obras com enredo original. Em Honey 

and Clover de Chica Umino, por exemplo, vemos uma das passagens onde esse sentimento 

fica bem explícito, quando o protagonista Yūta Takemoto se reúne com os amigos para 

procurar trevos, e ele menciona que gostaria de ter tirado uma foto, pois aquele seria um 

daqueles momentos belos e especiais que nunca se repetem. 

O Conceito de Pathos 

- Pathos (n.) Verificando o significado de Pathos  na Dictionary.com  "Qualidade 
que desperta pena ou tristeza", 1660, da pathos grega "sofrimento, sentimento, 
emoção, calamidade", literalmente "o que aconteceu ", relacionado com a palavra 
‘paskhein’ "sofrer", e com  penthos, "dor, tristeza;"  raiz * kwent (h) - "a sofrer, 
suportar" (fonte também de “cessaim” antiga palavra irlandesa  "Eu sofro", e de 
kenčiu  - lituano "sofrer", e de pakanta "paciência"). 

 
O conceito filosófico foi criado por Descartes para designar tudo o que se faz ou acontece 
de novo é geralmente chamado (pelos filósofos) de pathos. Seu conceito está ligado a 
‘padecer’, pois o que é passivo de um acontecimento, padece deste mesmo acontecimento. 
Portanto, não existe pathos senão na mobilidade, na imperfeição, no acontecimento. Tal 
termo grego pode transliterado como pata, patia e pato para as línguas neolatinas e anglo-
saxãs, sendo eles utilizados como prefixos e/ou sufixos na composição muitas 
terminologias (como apatia, empatia, patogénese, psicopatia, telepatia. 
Para o grego, a noção de Pathos deriva do verbo pasco que significa ‘eu sou afetado de tal 
ou tal modo’, ou seja, corresponde a certo estado. Esta afetação pode se dar tanto no 
âmbito moral quanto físico e diz respeito à relação que um indivíduo estabelece com outro 
indivíduo, referindo-se tanto ao que ocorre às almas quanto ao que ocorre aos corpos. Daí 
o termo pathologos significar um discurso das afeições somáticas ou anímicas. 
 
O ‘pathos das coisas’ é uma expressão que os literatos utilizam-se baseado nessa visão, do 

sentimento profundo e por muitas vezes duradouro, ocasionado por uma peça teatral, por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Descartes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_neolatinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%AAs_antigo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%AAs_antigo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prefixo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sufixo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terminologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apatia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empatia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patog%C3%A9nese
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicopatia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telepatia
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um acontecimento, por uma tragédia, por um instante de amizade único, pelo adeus, pela 

perda, ou pelo regresso da pessoa amada.  

Significados do Ethos, Pathos e Logos usados no discurso 

Ethos é um apelo à ética, e é um meio de convencer alguém do personagem ou a 

credibilidade do persuasor. 

Pathos é um apelo à emoção, e é uma maneira de convencer um público de um argumento 

através da criação de uma resposta emocional.   

Logos é um apelo à lógica, e é uma maneira de persuadir uma audiência pela razão. 

 

A cruz não é um apelo ao Logos, ou ao Ethos. Ela é um apelo ao Phatos. Não somente ao 

Phatos, a emoção, ela estabelece um quarto conceito. Que seria uma apelo a mantia, ao 

mântico,  aos mistérios divinos. Ela aponta para o invisível, para o revelado. Esta palavra, 

mancia ou mantia,  vem do Grego maínesthai, “estar possuído por um deus”.  

A cruz é a realidade espiritual mais profundamente ligada ao conceito de mantia que existe 

na terra, como veremos adiante. 

O Mono no Aware  - O elevado “Phatos” da Cruz 

O maior de todos os ‘mono no aware’, o mais profundo, o mais enigmático e abrangente é 

o mistério da cruz.   Há uma escola de fé, esperança e vida sendo presenciada com 

participação efetiva da comunidade celestial. Já se questionou o que os anjos necessitam 

aprender com os homens? Qual o impacto de nossa existência, dos nossos sonhos, de 

nossa fragilidade, do mistério de nosso nascimento e morte no seio da comunidade 

angelical? Já se perguntou o que os anjos sentem o que pensam e o que os emociona? 

Dentro do espectro da existencia, qual seria o ‘mono no aware’ mais impactante para os 

anjos? A resposta é a cruz do calvário.  O que está acontecendo é inacreditável demais até 

para os próprios anjos. O que eles estão presenciando os está marcando, emocionando, 

comovendo e impactando-os de um modo que somente saberemos quando conversarmos 

com eles na eternidade. O mono no aware da cruz transcende os sentidos, as esperanças e, 

as expectativas dos anjos. Porque eles sabem QUEM está morrendo ali, porque eles sabem 

que aquilo era um ato impossível. O misto de assombro com algo que até esse momento 

ainda não existia neles.  A admiração é tamanha que na visão celestial em dado momento 

os anjos, todos eles, assim como os querubins, se curvam de joelhos diante de Cristo 

declarando que ele é digno de receber a honra, a glória e louvor pelos séculos dos séculos.  
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O ATO DE AMIZADE ALÉM DA COMPREENSÃO 

A segundo movimento que é fundamental compreender sobre a cruz do calvário que ela 
representa um ato de extrema amizade. Incompreensível amizade.   

Dois dias antes da crucificação Jesus está no cenáculo participando da celebração da ultima 
ceia.  Na mesa estão presentes todos os discípulos de Jesus.  Os servos do cenáculo estão 
colocando a mesa no instante em que chegam.  Jesus inicia com as bênçãos e o antepasto, a 
entrada. Fazem uma oração de agradecimento e começam a comer!  
Estão sentados a mesa. Conversando. Então, repentinamente Jesus se levanta e pega um 
jarro com água e uma toalha Jesus dá uma pausa na celebração e realiza um ritual 
desconhecido, no sentido religioso, na cultura hebraica: O lava-pés. 
 

João 13:1-17  

“Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. 

5 Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, 
enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura.  

6 Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: "Senhor, vais lavar os meus pés?" 

7 Respondeu Jesus: "Você não compreende agora o que estou fazendo a você; mais tarde, 
porém, entenderá". 

8 Disse Pedro: "Não; nunca lavarás os meus pés!". 

Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá parte comigo". 

9 Respondeu Simão Pedro: "Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as 
minhas mãos e a minha cabeça!" 

10 Respondeu Jesus: "Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés; todo o seu corpo 
está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos". 

11 Pois ele sabia quem iria traí-lo e, por isso, disse que nem todos estavam limpos. 

12 Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu 
lugar. Então lhes perguntou: "Vocês entendem o que fiz a vocês? 

13 Vocês me chamam 'Mestre' e 'Senhor', e com razão, pois eu o sou. 

14 Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também 
devem lavar os pés uns dos outros." 

15 Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. 

16 Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também 
nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. 
17 Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. 
  
Logo após a realização deste RITO, no qual JUDAS ISCARIOTES ESTAVA 
INCLUIDO, eles retornam a comer. Voltam para a mesa quando Jesus anuncia 
dolorosamente: 
 
Mateus 26: 

E, enquanto estavam comendo, ele disse: "Digo que certamente um de vocês me trairá". 

22 Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: "Com certeza não 
sou eu, Senhor!" 
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23 Afirmou Jesus: "Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. 

24 O Filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho 
do homem! Melhor lhe seria não haver nascido". 

25 Então, Judas, que haveria de traí-lo, disse: "Com certeza não sou eu, Mestre!" 
Jesus afirmou: "Sim, é você". 
 
Nesse momento aconteceu o interrogatório em que João perguntou a Jesus quem era o 
traidor conforme registrado em João 13: 
 

22 Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. 

23 Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. 

24 Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: "Pergunte-lhe a quem ele está 
se referindo". 

25 Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: "Senhor, quem é?" 

26 Respondeu Jesus: "Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato". Então, 
molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. 

27 Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. "O que você está para fazer, faça 
depressa", disse-lhe Jesus. 

28 Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. 

29 Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe 
dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. 
30 Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. 
 
Este é o momento em Judas deixa o ambiente e NÃO PARTICIPA DOS SEUS 
MOMENTOS MAIS IMPORTANTES E NEM DA ORAÇÃO SACERDOTAL DE 
CRISTO.  Há um momento mágico, o instante esperado por toda a eternidade, por assim 
dizer. A declaração de amor da videira verdadeira. Mas, Judas, não participou deste momento. 
Foi IMPEDIDO, foi EXPULSO por Cristo. Quando ele se vira para Judas e diz “O que 
você está para o fazer, faça logo, faça de uma vez” é uma ordem para que ele saia dali. Há 
um grande mistério nas palavras de Cristo, na misericórdia demonstrada. Esse é o 
trágico momento em que a mais esperada de todas as respostas deixou de ser dita. 
Uma confissão. O plano de entregar a Jesus não fora executado. Ele podia voltar atrás a 
qualquer instante. Jesus DECLARA para Judas, EU SEI O QUE VOCÊ ESTÁ PARA 
FAZER.  Judas compreende que ele SABE. Jesus olha nos olhos do seu traidor, avisando-o 
que ele  sabe o que ele está para fazer. Não sem antes dar uma inaudita lição de humildade, 
na ultima tentativa FRUSTRADA de RESGATAR aquele individuo. Quando Jesus 
lava os pés de Judas está ENSINANDO ao futuro ministério de sua IGREJA a postura 
que ele espera de seus FUTUROS LÍDERES.  
 
O que Jesus faz ao lavar os pés de Judas é dizer até o FINAL: 
 
- EU AINDA NÃO PERDI MINHA ESPERANÇA EM VOCÊ. EU AINDA TENHO 
UM PROPÓSITO MINISTERIAL PARA TUA VIDA.  
 
A cruz já projeta sua sombra maligna sobre Cristo. Ele sabe que será humilhado e 
torturado em virtude daquilo que Judas iria realizar em questão de minutos. Porém os dons 
e a vocação divina são irretratáveis, são irrenunciáveis. Jesus não retirou as “divisas” de 
Judas, não o expulsou do ministério, não abriu mão de seu chamado e lutou 
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desesperadamente pela amizade de um traidor, até o ultimo instante. O caráter de Cristo é 
semelhante ao do Pai, e esse é o instante doloroso em que nós vemos toda a beleza da 
fidelidade de Deus, manifestada num chamado amoroso, espiritual e ungido. O Espírito de 
Deus clama a amizade de Judas, pela boca de Cristo! É Jesus profetizando. É Jesus 
amando, profundamente os seus.   
 
Jesus manterá essa postura até no momento doloroso do cumprimento cabal da traição. O 
beijo da entrega disfarçado de cumprimento de amizade. Mesmo ali, sabendo perfeitamente 
que estava destinado a tortura, Jesus lança mão do ultimo recurso. Não o chama de traidor, 
Não o condena. Não o distrata. Não o humilha publicamente. Simplesmente diz: 
 
“amigo, com um beijo, você me trai?”  
 
Ainda que traído, pré-condenado a uma terrível morte, Jesus o chama de “amigo”.  
 
Judas não sabia até aquele instante a consequência de seus atos. Não imaginou que sua 
traição MATARIA a Jesus. Ele imaginou a prisão de Cristo, ou imaginou que pudesse se 
livrar de seus opositores de modo milagroso. Ou talvez tenha apostado ingenuamente na 
idoneidade do Sinédrio.  Apostou que, mesmo que Jesus fosse julgado, não haveria pelo 
que ser condenado, no máximo expulso da comunidade. Judas aliou-se a gente pérfida, 
sem-caráter, imoral e sanguinária. Uma casta de bandidos, que usaram todos os recursos 
políticos, religiosos, jurídicos que possuíam, somadas a trapaça e suborno, com um único 
intento, silenciar para sempre ao nazareno. Como veremos na continuidade desse estudo. 
Jesus conhecia a corrupção da casta religiosa, e também que já haviam decidido 
solenemente executá-lo. Os três últimos milagres de seu ministério são específicos, cridos 
que somente o Messias quando viesse na terra poderia realizar. A cura de um leproso, a 
expulsão de um demônio mudo e a ressurreição de Lázaro ao quarto dia. Acrescidos a um 
quarto milagre em especial: A cura de um cego de nascença.  A cada prova vencida de sua 
reivindicação messiânica, a cada demonstração realizada, mais ódio Jesus gerava. Então, 
contra suas próprias convicções e até contra sua lei ORAL eles decidiram assassinar a 
Jesus.  
 
AO IMPEDIR JUDAS de participar da CEIA Jesus demonstrava um ato de 
MISERICÓRDIA mais uma vez. Comer a ceia INDIGNAMENTE gera JUÍZO, 
conforme seria revelado dez a quinze anos depois ao apóstolo Paulo. Quando Jesus impede 
que Judas participe da Ceia está lhe CONCEDENDO uma oportunidade de 
ARREPENDIMENTO.  
No encontro macabro do Getsamani, Jesus havia suado sangue momentos antes. 
Quando Judas se afasta de Cristo após o beijo na saída do Getsemani o seu rosto está 
marcado com o sangue de Jesus. Seus lábios estão marcados. Ele necessita limpar esse 
sangue de sua boca passando sua mão ou um pedaço de sua vestimenta. 
Na manhã seguinte Judas compreendeu a desgraça que havia feito. Soube da condenação 
de Jesus (Mateus 27:1-5). Soube que fora sentenciado à morte e conduzido até Poncio 
Pilatos. Sabia que isso só podia significar uma coisa. Crucificação. A vergonha e o 
arrependimento de seu ato é tão grande que ele joga no chão, na frente dos sacerdotes, as 
trinta moedas de prata para entregá-lo e ainda pela parte da manhã, tomado por um 
remorso sem precedentes, enforca-se. 
Judas morreu antes de Jesus.  Ele morre pela manhã. Jesus morrerá somente às três da 
tarde daquela sexta-feira da Paixão. 
Diante de Poncio Pilatos, em profundo silencio, Jesus sabia que Judas havia morrido.  
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A crucificação nos mostra a tremenda história de amor de Cristo pelo ser humano, revela-
nos as profundezas do coração do Pai, a profundidade da amizade que ele anseia ter com o 
ser humano.  

A IDENTIDADE DO MESSIAS 

A terceira coisa que devemos entender sobre o calvário é que ela significa uma absurda 
revelação da identidade do Messias.  

Cada ato de Jesus tem tremenda relação com o amor divino por Israel, que por sua vez 
representa também a humanidade. Isaías havia profetizado de maneira solene que o 
Messias passaria por provações e tremendo sofrimento. E Jesus de modo espetacular e 
cabal concedeu todas as provas que o  ministério Levítico e mesmo a tradição oral 
posterior, exigiam como testemunho da autenticidade do Messias.  

Isaías 53: 

1 Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do SENHOR? 

2 Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca; não tinha 

beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o 

desejássemos. 

3 Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado 

nos trabalhos; e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não 

fizemos dele caso algum. 

4 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou 

sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. 

5 Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas 

iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos 

sarados. 

6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho; 

mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos. 

7 Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado ao 

matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua 

boca. 

8 Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi 

cortado da terra dos viventes; pela transgressão do meu povo ele foi atingido. 

9 E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte; ainda que nunca 

cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. 

10 Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando a sua alma se puser por 

expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias; e o bom prazer do 

Senhor prosperará na sua mão. 
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11 Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o 

meu servo, o justo, justificará a muitos; porque as iniqüidades deles levará sobre si. 

12 Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo; 

porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores; mas ele 

levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. 

Essa realidade fúnebre, mórbida, terrível, dolorosa se cumpriria somente no verdadeiro 

Messias. Jesus realiza sinais específicos que revelam de modo CLARO quem ele é antes de 

sua morte. 

E após a crucificação, ele cumpre de modo espetacular TUDO, absolutamente TUDO que 

os profetas sobre ele haviam falado.  

Os três milagres messiânicos 

Autor: Arnold Fruchtenbaum 

Tradutor: Carlos Oliveira, Portugal, 2004. 

 (judeu convertido, tornou-se missionário para os judeus) 

A CURA DE UM LEPROSO 

Levítico 13-14 – Davam ao sacerdócio Levítico instruções detalhadas quanto ao que 

deveriam fazer se um leproso fosse curado. No dia em que o leproso se aproximasse do 

sacerdócio e dissesse, “Eu era leproso, mas fui curado”, o sacerdócio deveria apresentar 

uma oferta inicial de duas aves. Durante os sete dias seguintes, deveriam investigar 

intensivamente a situação para se determinar três coisas. Primeiro, se a pessoa seria 

realmente leprosa. Segundo, se, de facto, tendo sido um verdadeiro leproso, fora realmente 

curada da sua lepra. Terceiro, se tendo sido verdadeiramente curada da sua lepra, quais 

tinham sido as circunstâncias da cura. Se após sete dias de investigação, eles ficassem 

firmemente convencidos de que a pessoa tinha sido leprosa, tinha sido curada da lepra, e as 

circunstâncias eram adequadas, então, ao oitavo dia, seguir-se-ia uma longa série de ofertas. 

Primeiro, havia uma oferta pela transgressão; segundo, uma oferta pelo pecado; terceiro, 

um holocausto; e quarto, uma oferta de manjares. Depois, havia também a aplicação do 

sangue da oferta pela transgressão sobre o leproso curado, seguida da aplicação do sangue 

da oferta pelo pecado sobre o leproso curado. A cerimônia chegava então ao fim com a 

unção de azeite sobre o leproso curado. Embora o sacerdócio tivesse todas estas instruções 

detalhadas quanto a como eles deviam responder ao caso de um leproso curado, nunca 

tiveram oportunidade de colocar em prática estas instruções: desde o tempo da 

dádiva da Lei de Moisés, nunca nenhum Judeu foi curado da lepra!  
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Os registos dos três Evangelhos que nos relatam a cura de um leproso são: Mateus 8:2-4, 

Marcos 1:40-45 e Lucas 5:12-16. Mateus e Marcos declaram meramente que o homem era 

leproso; mas Lucas, que era profissionalmente médico, apresentou mais detalhes. Segundo 

Lucas 5:12, o paciente estava cheio de lepra. Isso significa que a lepra estava no auge, e 

que não demoraria muito tempo para ela tirar a vida a este homem. Este homem muito 

doente, cheio de lepra, veio a Jesus e disse: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me.  

O leproso reconheceu claramente a autoridade de Jesus como o Messias que tinha o poder 

para curar um leproso. A única questão da parte do leproso era a voluntariedade 

de Jesus para o fazer. Nesta situação, lemos que Jesus tocou o leproso e logo a lepra desapareceu 
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dele (Lucas 5:13). Mas devemos notar cuidadosamente o que Jesus disse ao leproso para 

fazer, segundo Lucas 5:14: 

E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece, pela tua 
purificação, o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. 
  

O "lhes" refere-se especificamente à liderança de Israel. Jesus enviou este homem 

directamente ao sacerdócio em Jerusalém a fim de forçá-los a prosseguirem com os 

mandamentos de Moisés em Levítico 13-14. Quando este homem apareceu diante do 

sacerdócio de Israel e se declarou um leproso purificado, nesse mesmo dia o sacerdócio 

ofereceu duas aves como sacrifício. Nos sete dias seguintes, eles investigaram 

intensivamente a situação e descobriram três coisas: Em primeiro lugar, descobriram que 

este homem tinha sido realmente leproso. Em segundo lugar descobriram que o homem 

fora perfeitamente curado da lepra. Em terceiro lugar, também descobriram que fora Jesus 

de Nazaré que curara o homem da lepra. Porque estes mesmos sacerdotes ensinavam que a 

cura de um leproso era um milagre messiânico, seguir-se-ia daí que se alguém curasse um 

leproso, poderia, por esse próprio acto, reclamar ser o Messias. Jesus enviou 

deliberadamente este leproso purificado ao sacerdócio para levar os líderes a começarem a 

investigar os Seus clamores messiânicos, a fim de chegarem a uma decisão a respeito de tais 

clamores. Ele queria forçar os líderes Judaicos a tomarem uma decisão a respeito: da Sua 

Pessoa – que Ele era o Messias; e da Sua mensagem – que Ele estava a oferecer a Israel o 

Reino predito pelos profetas Judaicos. Ao ter enviado o leproso curado à liderança de 

Israel, Jesus retirou-se para os desertos, e ali orava (Lucas 5:16). Jesus foi para o deserto 

onde, numa ocasião anterior, tinha jejuado e sido tentado por Satanás. Desta vez foi para o 

deserto com o propósito de orar. Sobre que assunto estaria Ele a orar? Estaria a orar sobre 

o que aconteceria a seguir e como a liderança de Israel reagiria ao milagre messiânico. 

 

E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e 

doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judéia, e de 

Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. 

   

O que nós temos aqui, escutando o ensino de Jesus, não são meramente alguns líderes 

Judaicos da cidade de Cafarnaum. O registo de Lucas declara muito claramente que 

estavam ali reunidos todos os líderes Judaicos oriundos de todo o país (cercanias da 

Galileia, Judeia, e Jerusalém). Porque é que todos estes líderes Judaicos de repente têm uma 

convenção em Cafarnaum? Esta foi a reacção deles ao primeiro milagre messiânico. Eles 

sabiam que Jesus tinha curado um leproso. De acordo com os seus próprios ensinos, 

apenas o Messias podia curar um leproso. Se Jesus tinha curado o leproso, isso podia 

significar muito bem que Ele era o Messias. É nestas circunstâncias que todos se juntaram 

para investigar Jesus. 

Segundo a lei do Sinédrio, se houvesse qualquer espécie de movimento messiânico, o 

Sinédrio deveria investigar a situação em duas fases. A primeira fase era chamada a “fase da 

observação”. Era formada uma delegação para investigar apenas por via da observação. 

Esta delegação deveria observar o que estava a ser dito, o que estava a ser feito, e o que 
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estava a ser ensinado. Não lhes era permitido colocar qualquer questão ou levantar 

qualquer objecção. Após um período de observação, deviam voltar então para Jerusalém, 

reportar ao Sinédrio e dar um veredicto: o movimento era significativo ou não? Se fosse 

decretado que o movimento era insignificante, a questão terminaria ali. Mas se o 

movimento fosse determinado significativo, então haveria uma Segunda fase de 

investigação chamada a “fase da inquirição”. Nesta fase, eles interrogariam o indivíduo ou 

membros do movimento. Desta vez, colocariam questões e levantariam objecções para 

descobrirem se os clamores deveriam ser aceitos ou rejeitados. O incidente em Lucas 

regista a primeira fase, a fase da observação, em que eles observavam o que Jesus dizia e 

fazia. Neste ponto não lhes era permitido levantar objecções ou colocar questões. Porque 

um milagre messiânico tinha sido realizado, todos os líderes do país inteiro tinham vindo a 

Cafarnaum para participarem na fase da observação – observarem o que Jesus dizia, fazia e 

ensinava. Quando o Messias estava a ensinar, um paralítico foi trazido por quatro amigos a 

Jesus a fim de ser curado. Mas porque os muitos líderes Judaicos bloqueavam a entrada, os 

cinco não conseguiam entrar. Eles subiram, então, ao telhado, fizeram nele um buraco e 

fizeram descer o paralítico aos pés de Jesus. Quando isto sucedeu, Jesus desviou-se do Seu 

procedimento normal. Não fez como fizera noutras ocasiões anteriores, avançando 

simplesmente com a cura do homem que Lhe fora trazido. Em vez disso, ficamos a saber 

por Marcos 2:5 

 

E, vendo Ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. 

 

Em vez de curar o homem, Jesus fez um anúncio dramático - os teus pecados te são 

perdoados. Ele sabia muito bem que uma tal declaração diante de toda a liderança teria, 

com toda a certeza, uma reacção negativa. De facto, foi exactamente isso que aconteceu. 

Em Marcos 2:6, lemos: 

E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações. 

Lembremo-nos que esta era a fase da observação. Os que estavam ali a julgar só podiam 

observar; não lhes era permitido levantar questões ou objecções. Eles arrazoavam nos seus 

corações: 

Por que diz este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? (Marcos 2:7) 

 

A teologia deles estava absolutamente correcta. Ninguém podia perdoar pecados a não ser 

Deus. Uma vez que Jesus declarou a prerrogativa de perdoar pecados, isso significava uma 

de duas coisas: Primeiro, isso poderia significar que Ele era um blasfemo. Segundo, Ele 

podia ser quem reclamava ser – a Pessoa Messiânica, o Messias. Foi neste ponto que Jesus 

dirigiu à liderança de Israel a seguinte questão: 

Qual é mais fácil? dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados; ou dizer-lhe: 

Levanta-te, e toma o teu leito, e anda? (Marcos 2:9)  

A questão era, o que é mais fácil de se dizer? Será mais fácil dizer a alguém, “estão 

perdoados os teus pecados”, ou dizer a um paralítico, “Levanta-te, e toma o teu leito, e 
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anda?” O que é mais fácil e difícil de dizer? Decerto que o mais fácil seria, “estão 

perdoados os teus pecados”, porque isso não requeria evidência tangível, externa, eterna e 

observável. Porém a declaração de que um paralítico seria curado era de longe bem mais 

difícil de dizer, pois uma tal proclamação requeria evidência externa e observável. 

 

 

Jesus prosseguiu dizendo que iria provar que podia proferir a declaração mais fácil - “estão 

perdoados os teus pecados” -, ao realizar o mais difícil das duas coisas, isto é, curando o 

paralítico. E avançou com a cura do paralítico. Houve evidência instantânea, observável, 

porque o homem podia erguer-se e andar, a ponto de até mesmo poder transportar o seu 

leito. Isto provava que Jesus também podia dizer (fazer) o mais fácil, ou seja, que os 

pecados deste homem eram perdoados. Se Jesus podia perdoar pecados, então isso 

significava que Ele era exactamente Quem reclamava ser – a Pessoa Messiânica, o Messias. 

Como resposta ao primeiro milagre messiânico com a cura de um leproso, começou a 

investigação exaustiva dos Seus clamores messiânicos. Os líderes observaram Jesus 

reclamar o direito a perdoar pecados. Por conseguinte, ou Ele era um blasfemo, ou o 

Messias. Uma coisa é evidente: A liderança de Israel regressaria a Jerusalém e decretaria o 

movimento de Jesus como significativo. Após este evento, Jesus ficou sujeito à segunda 

fase da investigação do Sinédrio, a fase da inquirição. Entre a realização do primeiro e o 

segundo milagre messiânico, por onde quer que Jesus fosse, um Fariseu decerto que o 

seguiria e eles não ficariam mais em silêncio. Por toda a parte que Jesus fosse, os 

Fariseus estariam sempre presentes a colocando questões e a fazendo objecções, numa 

tentativa de verificar ou rejeitar os Seus clamores messiânicos. 

 

II- O Segundo Milagre Messiânico:  

A EXPULSÃO DE UM DEMÔNIO MUDO  

A. Introdução  

Entre o primeiro milagre messiânico de Jesus (a cura de um leproso) e o segundo milagre 

messiânico, Jesus foi investigado pela liderança de Israel. Ele era interrogado e questionado 

em toda parte onde ia. A liderança aprendeu várias coisas. A coisa crucial que eles 

observaram foi que Jesus simplesmente não estava agindo conforme o judaísmo farisaico. 

Ele não estava aceitando a autoridade farisaica. Ele estava ensinando coisas que 

contradiziam a interpretação farisaica da Lei de Moisés. No Sermão do Monte, Ele havia 

repudiado o farisaísmo em dois pontos: Primeiro, como uma interpretação apropriada da 

justiça que a Lei de Moisés exigia; e segundo, como o tipo de justiça necessário para a 

entrada no Reino.  

As circunstâncias do segundo milagre messiânico estão registradas em dois Evangelhos: 

Mateus 12:22-37 e Marcos 3:19-30. Marcos 3:21 declara: “E, quando os seus ouviram isto, 

saíram para o prender; porque diziam: Está fora de si”.  Nesta altura, nas narrativas do 

Evangelho da vida e ministério de Jesus, parece haver um reconhecimento de que um alto 
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ponto estava preste a ser alcançado. Até os Seus amigos consideravam o fato de que Jesus 

precisava se proteger dEle mesmo, por sentirem que o Seu zelo estava beirando a 

insanidade.  

Então, Marcos 3:22 lê: “E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: Tem 

Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios”.  

Embora este incidente aconteça na Galileia, ele foi investigado por uma delegação oficial de 

Jerusalém. A decisão foi alcançada, finalmente, pelo Sinédrio, a respeito das Suas 

afirmações messiânicas. O evento que deslanchou a afirmação do Sinédrio está registrado 

em Mateus 12:22: “Trouxeram-lhe, então, um endemoninhado cego e mudo; e, de tal modo 

o curou, que o cego e mudo falava e via”.  

No verso 22, Jesus expulsa um demônio que fez a pessoa controlada ficar cega e sem fala 

ou muda, significando que ela não podia falar.  

O ato de expulsar demônios não era completamente fora do comum no mundo 

judaico daquele tempo. Até os rabinos fariseus e os seus seguidores tinham a capacidade 

de expulsar demônios. Mas, expulsar demônios dentro do modelo do farisaísmo judaico 

exigia que se usasse um ritual específico, o qual incluía três estágios: 

 

Primeiro, o exorcista precisava estabelecer comunicação com o demônio, pois, quando o 

demônio fala, ele usa as cordas vocais da pessoa em que ele habita. Segundo, após 

estabelecer comunicação com o demônio, o exorcista teria de descobrir o seu nome. 

Terceiro, após descobrir o nome do demônio, ele podia, pelo uso daquele nome, expulsar o 

demônio. 

 

Há três ocasiões em que Jesus usou a metodologia judaica, como em Marcos 5, 

quando Ele, ao ser confrontado com um demônio, fez a pergunta: “Qual é o teu nome?” A 

resposta naquela ocasião foi: “Legião é o meu nome porque somos muitos”. 

Contudo, havia uma espécie de demônio contra a qual a metodologia judaica era 

impotente, e este era o tipo de demônio que fazia a pessoa ficar sem fala e muda. E 

por não poder falar, não havia meio de estabelecer comunicação com esse tipo de 

demônio; nem, de maneira nenhuma, descobrir o seu nome. Então, dentro do modelo do 

Judaísmo, era impossível expulsar um demônio mudo. Contudo, os rabinos haviam 

ensinado que quando viesse o Messias, Ele seria capaz de expulsar este tipo de 

demônio. Este foi o segundo dos três milagres messiânicos: a expulsão de um demônio 

sem fala ou mudo. No verso 22, esse era exatamente o tipo de demônio que Jesus 

expulsou. No verso 12:23, de Mateus, isso levantou a exata pergunta entre as massas 

judaicas, que o milagre pretendia levantar: “E toda a multidão se admirava e dizia: Não é 

este o Filho de Davi?” 

 

Não seria este o Messias judeu? Afinal, Ele estava realizando exatamente as coisas que lhes 

foram ensinadas, desde a infância, as quais somente o Messias poderia fazer. Eles 
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nunca fizeram esta pergunta, quando Jesus expulsou outros tipos de demônios. Mas, 

quando Ele expulsou um demônio mudo, os judeus levantaram a questão, porque 

reconheceram, pelos ensinos dos rabinos, que este era um milagre messiânico. 

Contudo, as massas judaicas tinham sempre a tendência de agir conforme o chamado 

“complexo de liderança”. Qualquer que fosse o caminho que os líderes seguissem, com 

certeza as massas o seguiriam. Consequentemente, através do Antigo Testamento, quando 

o rei fazia aquilo que era correto aos olhos do Senhor, o povo concordava. Mas quando o 

rei fazia o que era mau à vista do Senhor, o povo também o seguia. Mesmo neste tempo, 

quando os crentes judeus testemunham aos seus contatos judeus, eles sempre escutam a 

mesma objeção: "Se Jesus é realmente o Messias, então por que os nossos rabinos não 

acreditam nEle?” Nos tempos do Novo Testamento, por causa do controle que o 

Judaísmo farisaico exercia sobre as massas, este complexo de liderança era extremamente 

forte. Desse modo, conquanto as massas judaicas estivessem levantando a questão: “Não é 

este o Messias judeu?”elas não estavam desejando assumir sozinhas a decisão. 

A Resposta Judaica 

À luz do segundo milagre messiânico e do questionamento das massas, os líderes judeus 

viram que era preciso fazer uma declaração pública sobre a sua decisão final a respeito das 

afirmações messiânicas de Jesus. Eles tinham duas opções: A primeira, declarar que Ele era 

o Messias, à luz de toda evidência. Ou, a segunda, que era rejeitar Suas afirmações 

messiânicas. Se eles assumissem a segunda opção e rejeitassem as Suas afirmações 

messiânicas, também teriam de explicar às massas judaicas o motivo Dele ser capaz de 

operar os exatos milagres que eles haviam dito que somente o Messias poderia operar.  

 

Em Mateus 12:24, os fariseus escolheram a segunda opção: “Mas os fariseus, ouvindo isto, 

diziam: Este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios” 

Os fariseus escolheram a segunda opção e rejeitaram as afirmações messiânicas. Para 

explicar a Sua capacidade de operar aqueles milagres tão exclusivos, eles afirmaram que o 

próprio Jesus estava possesso ou demonizado não por algum demônio comum, mas por 

“Belzebu, o príncipe dos demônios”. O nome Belzebu é uma combinação de duas palavras 

hebraicas, que se juntam para significar “O senhor das moscas”. Esta se tornou a base da 

rejeição ao messianismo de Jesus: Ele não era o Messias, mas apenas alguém possesso 

do demônio. 

Conquanto sua resposta ao primeiro milagre messiânico fosse o início da investigação, sua 

resposta ao segundo milagre messiânico foi a rejeição às afirmações messiânicas. Eles 

disserem que Ele não era o Messias, mas um possesso do demônio. Esta ação da liderança 

de Israel montou o palco para a história judaica dos 2.000 anos seguintes. 

 

O Julgamento 

Jesus respondeu de duas maneiras. A primeira resposta foi a de defender-Se quando citou 

quatro coisas em Mateus 12:25-29. Ele disse que a acusação deles poderia não ser verdade, 
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pois significaria a divisão do reino de Satanás. A segunda, que eles mesmos reconheciam 

que o exorcismo era um dom do Espírito, e até mesmo os seguidores deles podiam 

expulsar demônios, embora não demônios mudos. A terceira, que este milagre autenticava 

Suas afirmações e Sua mensagem. A quarta, que isso mostrava que Jesus era mais forte do 

que Satanás, ao invés de sujeito a Satanás. A segunda resposta foi uma condenação, Mateus 

12:30-37. Nesta condenação, Jesus disse que esta geração era culpada de um “pecado 

imperdoável”, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma vez que este pecado era 

exatamente imperdoável, o julgamento seria agora estabelecido sobre aquela geração, um 

julgamento que não seria aliviado sob circunstância alguma. Ele veio, quarenta aos depois, 

no ano 70 d.C., com a destruição do templo de Jerusalém. 

O que é, exatamente, o pecado imperdoável, dentro do contexto em que ele se encontra? 

Ele não é um pecado individual, mas um pecado nacional; ele foi cometido pela geração 

dos judeus do tempo de Jesus e não pode ser aplicado às gerações seguintes dos judeus. O 

conteúdo do pecado imperdoável foi: a rejeição nacional de Israel ao Messias Jesus, 

enquanto Ele estava presente, com a afirmação de que Ele estava possesso do demônio. 

As pessoas daquele tempo poderiam e conseguiram escapar desse julgamento, como 

aconteceu com o Apóstolo Paulo. Também não é um pecado que possa ser cometido hoje. 

Neste ponto, a Bíblia é muito clara. Independentemente do tipo de pecado que alguém 

cometa hoje, todo pecado é perdoável a todos o indivíduo que for a Deus através de 

Jesus. [N.T. - Se alguém não crê em Jesus, comete o pecado imperdoável, admitindo que o 

Espírito Santo é mentiroso, por testificar a divindade de Cristo]. A natureza do pecado é 

irrelevante. Todo pecado é perdoável para o indivíduo que vai a Deus através de Jesus, o 

Messias. Mas, para a nação como um todo, naquela geração particular, este único pecado 

tornou-se imperdoável.  

Ao prosseguir este estudo, duas palavras chaves vão continuar aparecendo: “esta geração”, 

porque esta geração foi culpada de um pecado exclusivo. Isto significava duas 

coisas. Primeira, que aquela geração do tempo de Jesus estava sob um julgamento, que não 

poderia ser aliviado e que resultaria na destruição do templo de Jerusalém, no Ano 70 

d.C. Segunda, a oferta do Reino Messiânico fora rescindida; e não seria estabelecida naquele 

tempo, mas seria novamente oferecida a uma posterior geração judaica - a geração do 

Milênio.  

 

Em Mateus 12:38-45, são encontradas a resposta dos fariseus e a subsequente resposta de 

Jesus. No verso 38, os fariseus precisaram retomar a ofensiva: “Então alguns dos escribas e 

dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal”. 

 

Eles foram a Jesus e Lhe pediram outro sinal, como se Jesus precisasse fazer alguma coisa 

para autenticar o Seu Messianismo. Ele havia operado toda sorte de milagres, desde o início 

do Seu ministério, incluindo os vários milagres que eles mesmos haviam rotulado como 

milagres messiânicos. Mesmo assim, eles rejeitavam Suas afirmações. Então, Ele disse que, 

por causa da sua rejeição, eles haviam cometido o pecado imperdoável e não mais 

receberiam sinais, exceto “o sinal do profeta Jonas”, o sinal da ressurreição. 
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É pura verdade que Jesus continuou a operar milagres, mesmo após este evento, mas o 

propósito dos Seus milagres mudou. Já não era o mesmo propósito que houvera, até aquele 

tempo: servir de sinais para levar Israel a uma decisão referente às afirmações do Messias. 

Em vez disso, o propósito dos Seus milagres, a partir de então, foi o de treinar os doze 

apóstolos para o tipo da obra que eles precisariam realizar, por causa desta rejeição. Quanto 

à nação, não haveria mais sinais, exceto um: o sinal de Jonas, o sinal da ressurreição.  

 

Tendo anunciado esta nova política referente aos sinais, Jesus prosseguiu com as palavras 

do julgamento, em Mateus 12:41-42, com ênfase sobre aquela geração: “Os ninivitas 

ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a 

pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se 

levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará; porque veio dos confins da terra 

para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão”.  

 

Jesus deu o exemplo de dois elementos gentios do Antigo Testamento: os homens de 

Nínive e a Rainha de Sabá. Estes foram gentios que tiveram somente uma porção da 

revelação; mas, corresponderam, com a luz que tinham. No julgamento do Grande 

Trono Branco, estes gentios poderão estar a postos, para condenar aquela especial geração 

judaica, como culpada do pecado imperdoável. 

  

As palavras do julgamento terminam com uma estória sobre demônios, nos versos 43 - 45. 

Não foi um demônio expulso, mas um demônio que de sua livre vontade, saiu em 

busca de um lugar melhor para viver. Ele o buscou, por algum tempo; mas, quando 

conseguiu encontrar algumas vagas, decidiu voltar à pessoa da qual fora antes expelido. Em 

seu regresso, ele o encontrou “desocupado, vazio e adornado”. Ele novamente entrou no 

homem, mas já não querendo viver sozinho. Então, convidou sete dos seus amigos 

para a ele se juntarem e [quanto ao homem, ] “o seu estado ficou pior do que o 

primeiro.” No princípio, ele tinha apenas um demônio nele, mas porque ficou desocupado, 

agora havia oito demônios habitando nele. No intervalo entre a primeira e a segunda 

habitação do demônio, o homem não foi habitado por nenhum outro espírito [além 

daquele constituinte dele próprio, claro], quer fosse o Espírito Santo ou um espírito 

demoníaco.  

O que fora verdade para aquele indivíduo, seria verdade para aquela geração. 

Aquela geração começou com a pregação de João Batista, o qual anunciou a próxima vinda 

do Rei. Embora estivessem sob o domínio romano, eles mantinham uma identidade 

nacional com Jerusalém e o templo continuava de pé. Mas, 40 anos depois que estas 

palavras foram ditas, as legiões de Roma invadiram a Judeia, Jerusalém foi destruída e o 

templo derrubado, até que não restasse “pedra sobre pedra”. O último estado desta 

geração tornou-se pior do que o primeiro. 

O ponto chave da estória, no final do verso 45 é: “Assim acontecerá também a esta geração 

má”. 

 A Mudança no Ministério do Messias 
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Neste ponto, o ministério de Jesus mudou, radicalmente, em quatro áreas principais. Estas 

quatro mudanças podem ser compreendidas apenas sob a luz do cometimento do pecado 

imperdoável, em resposta à rejeição do segundo milagre messiânico. 

 

1. Com respeito ao propósito dos Seus Milagres 

 

A primeira mudança foi em relação ao propósito dos Seus milagres. Conforme antes 

declarado, o propósito dos Seus milagres já não era o de servir como sinais a Israel; para 

levar Israel a tomar uma decisão concernente às Suas afirmações messiânicas. A decisão 

fora tomada. Em vez disso, o propósito dos Seus milagres passou a ser o de treinar os doze 

discípulos para o tipo da obra que eles deveriam realizar, por causa dessa rejeição. Essas 

obras foram realizadas, conforme o Livro de Atos. Mas, para a nação, não haveria mais 

sinais, exceto um: o sinal de Jonas, o sinal da ressurreição.  

 

2. Concernente à Base dos Seus Milagres 

 A segunda mudança foi concernente às pessoas para quem Ele realizou os milagres. 

Contudo, até o tempo deste evento, quando Ele realizava milagres o fazia em benefício das 

massas, sem delas exigir que antes tivessem fé. Mas, a partir deste ponto, Ele só 

realizava milagres em benefício de indivíduos, em resposta às necessidades individuais. E 

exigia que, primeiro, eles tivessem fé. Até o tempo deste evento, sempre que curava uma 

pessoa Ele mandava que ela fosse e proclamasse as grandes coisas que Deus havia feito por 

ela. Mas, a partir deste ponto, Ele dizia ao indivíduo curado a não contar sobre o 

que Deus havia feito por ele. 

 

3. Concernente à Mensagem dEle ser o Messias  

[Evitemos a palavra "Messianismo" porque adquiriu um sentido pejorativo de movimento 

de políticos latinoamericanos semvergonhas que dizem ter sido "chamados" para o 

cumprimento de uma tarefa "sagrada", como Antônio Conselheiro, Padre Cícero, Fidel 

Castro, Peron, Getúlio Vargas, Hugo Chaves, etc.] 

A terceira mudança dizia respeito à mensagem que Ele e os Seus discípulos pregavam. Até 

este evento, Ele e os Seus discípulos, percorriam toda Terra de Israel, proclamando o fato 

dEle ser o Messias, e Ele até enviou os Seus discípulos de dois em dois, para fazerem 

exatamente isso. Mas, a partir deste ponto, Ele iria proibir os Seus discípulos de 

proclamar que Ele era o Messias. Quando Pedro fez a grande confissão, em Mateus 

16:16, “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”, Jesus o instruiu a não dizer a pessoa alguma 

que ele era o Messias. 

  

 

4. Concernente ao Método do Seu Ensino 
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A quarta mudança referiu-se ao Seu método de ensino. Até este evento, quando ensinava às 

massas, Ele o fazia clara e distintamente, em termos que ela pudesse entender. Um 

exemplo disto foi o Sermão do Monte, em Mateus 5-7. Mateus mostra que o povo entendia 

o que Ele estava dizendo; mostra porém, mais significativamente, quando Ele discordava 

dos escribas e fariseus. Contudo, a partir deste ponto, sempre que ensinava às massas, Ele 

só o fazia em parábolas. Em Mateus 13:10-14, quando ele iniciou o Seu método de 

ensino através de parábolas, os discípulos Lhe perguntaram: “Por que lhes falas por 

parábolas?” Jesus respondeu que o método parabólico de ensino foi usado com o 

propósito de esconder a verdade das massas. 

Observem a declaração muito gráfica em Mateus 13:34: “Tudo isto disse Jesus, por 

parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas”. 

 

Às massas, Ele falava somente por parábolas. Isto não aconteceu, antes da rejeição, em 

Mateus 12. A verdade é que tal aconteceu somente após a rejeição. É literalmente 

impossível entender por que o ministério de Jesus mudou nestas quarto áreas principais, a 

não ser que entendamos quão crucial foi o pecado imperdoável da rejeição do fato 

dEle ser o Messias, sob a acusação de possessão demoníaca, a qual foi uma resposta 

direta ao segundo milagre messiânico. Já lhes fora dada luz suficiente. Eles rejeitaram a luz 

que tinham, portanto mais nenhuma luz lhes seria dada. 

  

Outro Demônio Mudo 

Mateus 17:14-20, Marcos 9:14-29 e Lucas 9:37-43 registram um incidente relativo ao tempo 

em que Jesus e três discípulos desceram do monte, onde Ele foi transfigurado. Quando eles 

voltaram para os outros nove discípulos, que haviam sido deixados para trás, encontraram 

um problema; um homem trouxe aos Seus discípulos um seu filho possesso de um 

demônio, e os discípulos foram incapazes de expulsar aquele demônio. Também é 

interessante notar que o incidente fora instigado [e inflamado, e estava sendo 

explorado] pelos escribas e fariseus. 

Conforme Marcos 9:14: “E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande 

multidão, e alguns escribas que disputavam com eles”. 

Os escribas ali estavam para instigar [e inflamar] esta situação em particular. Um jovem 

possuído por um demônio específico fora trazido àqueles discípulos, os quais tentaram, 

porém não conseguiram expulsar o demônio. Isto de algum modo veio a refletir [a todos] 

que Jesus era o Messias. Quando confrontado com o endemoninhado, Ele pôde expulsar o 

demônio. O que era especial neste problema? Os discípulos haviam conseguido expulsar 

demônios, antes. Porque, então, não conseguiram expulsar este demônio?  

 

Marcos 9:17 revela qual era o tipo daquele demônio: “E um da multidão, respondendo, 

disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo”...Este era um demônio 

mudo e a expulsão de um demônio mudo foi o segundo milagre messiânico. 

Quando os discípulos não puderam expulsar aquele demônio mudo, eles refletiram sobre a 
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afirmação de que Jesus era o Messias. Mas, em seguida, Ele veio e expulsou o demônio, 

tendo, assim, operado o segundo [tipo de] milagre messiânico. 

Em seguida, Marcos 9:28-29 registra por que os discípulos não puderam fazê-lo: “E, 

quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não 

pudemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser 

com oração e jejum.” 

 

Observem o que Jesus disse aqui: “Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser 

com oração e jejum.” Significando um demônio mudo, nesta declaração, Ele autenticou a 

observação farisaica de que demônios mudos eram diferentes e não podiam ser 

expulsos da maneira comum.  

Ele disse aos discípulos que a razão pela qual eles não haviam conseguido expulsar o 

demônio mudo foi porque estavam usando o método errado. Conquanto outros demônios 

pudessem ser expulsos em o nome de Jesus, no caso do demônio mudo, ele só poderia ser 

forçado a sair, por meio da oração. O que os discípulos deveriam ter feito, além de usar a 

metodologia normal, que funcionava com outros tipos de demônios, era simplesmente 

confiar em Deus Pai para que Ele o fizesse por eles. Assim Jesus autenticou a observação 

farisaica de que os demônios mudos eram diferentes. 

  

 

III - O TERCEIRO MILAGRE MESSIÂNICO: A CURA DE UM HOMEM QUE 

NASCEU CEGO. 

 

 

O terceiro milagre messiânico foi curar alguém que nasceu cego. Ele não simplesmente 

curou alguém que ficou cego, porém curou alguém que nasceu cego, e este foi um milagre 

messiânico. Vários detalhes desse terceiro milagre messiânico são dados em João 9: 1-41. 

Este longo capítulo pode ser dividido em cinco segmentos específicos. 

A Cura Física de um Homem que Nasceu Cego 

A primeira parte dos versos de 1-12, registram a cura física. Em João 9:1-5 nós lemos: E 

passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, 

dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: 

Nem ele pecou nem seus pais; mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. 

Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite vem, quando 

ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. 

 

Este incidente ocorreu em um dia de Sábado com eles andando nas ruas de Jerusalém e 

vindo um homem que havia nascido cego. Não era somente um Sábado, mas era também 
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um período da Festa dos Tabernáculos, fazendo com que aquele Sábado fosse ainda 

muito mais sagrado ou “um Sábado especial”. 

 

O questionamento dos apóstolos parece ser muito estranho, “quem pecou, este ou seus 

pais, para que nascesse cego?”. Quem cometeu tão terrível pecado para que este homem 

nascesse cego? A estranheza nessa questão não era se os pais haviam pecado causando o 

seu nascimento cego. Este era um princípio da Lei Mosaica no Êxodo 34:6-7 onde Deus 

visita os pecados dos pais “nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta 

gerações”. É concebível que os pais tenham cometido algum pecado específico e Deus 

tenha visitado esse pecado em seus filhos, causando a cegueira nos filhos. O defeito da 

cegueira ao nascimento pode ter sido um resultado de um pecado específico cometido por 

seus pais. 

 

Portanto, não é estranha essa parte do questionamento. Porém a questão não é meramente, 

“Os pais dele pecaram e ele nasceu cego?” porém eles também perguntaram “Ou foi esse 

homem que pecou e nasceu cego?”. Esta é a parte estranha do questionamento. Como 

pode ele ter pecado primeiro antes de nascer cego? O Judaísmo nunca ensinou a doutrina 

da reencarnação. Na luz dos fatos, como ele poderia pecar antes de ter nascido? 

O questionamento feito pelos discípulos refletia a [má] condição do Judaísmo 

Farisaico nos dias em que eles cresceram. De acordo com o Judaísmo Farisaico, um 

nascimento defeituoso, tal como nascer cego, era devido a um específico pecado, 

tanto cometido pelos pais ou cometido pelo indivíduo. Porém de novo, como 

poderia um indivíduo ter pecado antes e então ter nascido cego? De acordo com o 

Judaísmo Farisaico, na concepção, o feto tinha duas inclinações. Em Hebreu, ele era 

chamado yetzer hara, que significa “a inclinação para o mal”, e yetzer hatov, “a inclinação 

para o bem”. Essas duas inclinações estavam sempre presentes dentro de um novo ser 

humano que foi concebido em um útero. Durante os nove meses de desenvolvimento 

dentro do útero da mãe, existe um esforço pelo controle entre as duas inclinações. Era 

possível que a inclinação para o mal levou a melhor sobre feto; e, em um estado de 

animosidade ou raiva para com sua mãe, ele a chutou no útero. Por causa deste ato de 

pecado, por causa deste ato de animosidade, ele nasceu cego. O questionamento dos 

discípulos reflete a [má] condição do Judaísmo Farisaico no qual eles nasceram. Eles 

poderiam perguntar também “Este homem pecou enquanto estava ainda no útero, ou o 

pecado de seus pais causou o seu nascimento cego?”. 

Os discípulos foram culpados de duas crenças erradas. A primeira foi aceitar o 

ensinamento farisaico de que a criança poderia pecar no útero de sua mãe e, portanto 

nascer cega. A segunda era que um defeito de nascimento, tal como nascer cego, pode ser 

devido a algum específico e terrível pecado. No verso três, Jesus dissipa o Farisaísmo 

rapidamente: … Nem ele pecou nem seus pais; mas foi assim para que se manifestem nele 

as obras de Deus. Em outras palavras, ele não nasceu cego por causa de algum específico 

pecado cometido por seus pais ou por ele. Sem dúvida, todos os problemas físicos eram 

devido à queda de Adão e eram resultados de um problema geral do pecado e queda da 
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humanidade. O homem morre devido ao pecado em geral da humanidade, devido a 

serem descendentes de Adão. Contudo, dizer que um defeito específico de nascimento, 

enfermidade, doença ou injúria é sempre devido a um pecado em particular ou um 

demônio em particular é ensinamento falacioso. Jesus claramente dissipa estes 

ensinamentos dizendo que este homem não pecou, nem seus pais pecaram. Pelo contrário, 

Deus providenciou para que este homem nascesse cego para que Deus pudesse demonstrar 

Sua glória realizando uma grande obra. Tendo dispersado e corrigido a falsa teologia de 

Seus discípulos, Ele então procedeu a cura. Ele escolheu curar o homem de uma forma 

nunca vista antes, até aquele momento, o homem nunca havia chegado a vê-LO. Jesus 

cuspiu no solo, misturou o cuspe com a terra; Ele formou uma pasta de barro e então a 

esfregou nos olhos do homem. Ele mandou o homem ir ao Tanque de Siloé e lavar a pasta 

de barro de seus olhos, e então ele poderia ver. 

 

 

É muito significante que, de todos os locais que Jesus poderia enviar o homem para lavar 

seus olhos, Ele enviou-o para um tanque dentre os muitos de Jerusalém – o tanque 

de Siloé. Este tanque não era fácil de ir do centro de Jerusalém devido a um monte com 

uma íngreme descida. Esta era a semana da Festa dos Tabernáculos e, durante esta festa, 

existia um ritual especial chamado “o derramamento de água”. Neste ritual, os sacerdotes 

marchavam descendo do Templo do Monte para o Tanque de Siloé, enchiam jarros 

com água do Tanque de Siloé, marchavam de volta para o Templo do Monte, e a 

água era colocada dentro do Lavador dentro do Complexo do Templo. Isto era 

seguido por um grande regozijo. Durante a Festa dos Tabernáculos, o tanque principal, que 

era o centro a atenção Judia, era o Tanque de Siloé, era o único tanque que tinha um grande 

número de Judeus presentes que poderiam observar esse terceiro milagre messiânico. 

 

O homem voltou para o Tanque de Siloé, lavou seus olhos, e quando ele os abriu, pela 

primeira vez em toda sua vida, ele estava apto a ver! Todos que conheciam aquele homem 

e sabiam que ele havia nascido cego, criaram uma tremenda agitação. João 9:8-9 

registra: Então os vizinhos, e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é 

este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com 

ele. Ele dizia: Sou eu. Ocorreu muita confusão devido a muitas pessoas reconhecer-lo, 

porém outros demoraram um pouco de tempo para acreditar que o homem que havia 

nascido cego estava curado. Eles responderam dizendo, “Não é ele, somente parece com 

ele”. Finalmente o homem disse, “Sou eu”. Quando eles finalmente fizeram a pergunta 

crucial, “Como se te abriram os olhos?” Afinal das contas, isto é um milagre messiânico. 

Sua resposta, no verso onze foi: Ele respondeu, e disse: O homem chamado Jesus, fez 

lodo, e untou-me os olhos, e disse-me: Vai ao Tanque de Siloé, lava-te. Então fui, e lavei-

me, e vi. 

Quando perguntaram a ele, “Onde Ele está?" Ele respondeu: "Eu não sei”. Lembrem-se, 

quando Jesus enviou-o ao Tanque de Siloé, o homem estava ainda em estado de cegueira; 

ele nunca havia visto Jesus. Agora que podia ver, o homem ainda não conhecia quem 

Jesus era ou como Ele era. 
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O Primeiro Interrogatório do Homem 

 

Na segunda parte, João 9:13-17, o homem é interrogado a primeira vez. Devido ao fato de 

que este foi um milagre messiânico, o homem foi levado aos Fariseus para investigação e 

explanações. Uma vez que Jesus tinha escolhido curar o homem no Sábado, um alvoroço 

foi criado por parte das massas. Os Fariseus sabiam muito bem que de alguma maneira eles 

deveriam intervir nisto. Como os Fariseus iniciaram o interrogatório para descobrir as 

circunstâncias da cura desta cegueira de nascença, uma divisão surgiu entre eles. 

 

De acordo com o verso 16a: Então alguns Fariseus diziam: Este homem não é de Deus, 

pois não guarda o Sábado. 

 

Devido ao pensamento de que uma cura em um Sábado era uma violação do Sábado, eles 

não acreditavam que Jesus poderia ser um homem de Deus, muito menos O Homem de 

Deus, o próprio Messias. 

Até mesmo entre os Fariseus, faziam a pergunta do verso 16b:  

Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais?  

 

Note a ênfase, não somente sinais, pois falsos profetas podem também realizar sinais, 

porém estes particulares sinais, estes especiais milagres messiânicos. Quando eles 

perguntaram ao homem que nasceu cego e que agora estava curado de sua cegueira qual 

sua opinião sobre Jesus, o homem simplesmente concluiu que aquele homem pelo menos 

deveria ser um profeta (v. 17). Contudo, de acordo com o ensinamento Farisaico, embora 

um profeta estivesse apto a realizar milagres, como Elias e Elizeu certamente fariam, fazer 

um milagre messiânico não era prerrogativa de um profeta, porém era prerrogativa 

somente do Messias. 

De qualquer forma o primeiro interrogatório do homem não levou a nenhuma conclusão 

específica. 

O Interrogatório dos Pais [do cego] 

Na terceira parte da passagem, João 9:18-22, os pais [do cego] foram interrogados. Entre os 

Fariseus, surgiu uma questão, “Suponha que isto tudo que aconteceu é uma mentira. 

Somente suponha que o homem nunca nasceu cego e todas estas coisas são um truque.” 

[Mas] os pais confirmaram duas coisas. Primeiro, que este homem é definitivamente o filho 

deles e que disto não haja a menor dúvida. Segundo, que eles afirmam que ele nasceu cego. 

Assim, não havia nenhuma possibilidade, nem mesmo de longe, de que alguém estivesse 

fingindo, tentando aplicar um truque nos Fariseus. Quando os Fariseus perguntaram aos 

pais durante o interrogatório se seu filho havia nascido realmente cego, inapto a ver, os pais 

decidiram não dizer mais nada e mandaram eles perguntarem diretamente ao filho deles. 
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A razão de sua relutância está no verso 22: Seus pais disseram isto, porque temiam os 

Judeus. Porquanto já os Judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o 

Cristo, fosse expulso da sinagoga. 

Isto já havia sido decretado para qualquer que reconhecesse Jesus como o próprio Messias, 

eles poderiam ser excomungados da sinagoga. Era óbvio que os pais procuravam acreditar 

Nele [no Cristo], e talvez neste ponto até mesmo acreditavam, mesmo que secretamente, 

que Ele era o Messias, pois eles viram que Ele não só realizou um milagre messiânico, mas 

também realizou esse milagre em seu próprio filho. 

 

No Judaísmo Farisaico, havia três níveis de excomunhão. O primeiro nível era chamado 

de hezipah, que é simplesmente uma “repreensão” que varia de sete a trinta dias e era 

meramente disciplinar. E não poderia ser realizada a menos que pronunciada por três 

rabinos. Este era o menor nível de excomunhão. Um exemplo de hezipah é encontrado em 

1 Timóteo 5:1. O segundo nível era chamado de niddui, que significava, “expulsão”. Ela 

poderia ser de no mínimo trinta dias e era disciplinar. Uma niddui deveria ser pronunciada 

por dez rabinos. Exemplo desse segundo tipo é encontrado em 2 Tessalonicenses 3:14-15 e 

Tito 3:10. O terceiro era o pior tipo de excomunhão e era chamado de cherem, que 

significava ser “expulso da sinagoga”, ser “colocado para fora da sinagoga e ser separado da 

comunidade Judaica”. O restante dos Judeus consideravam sob o cherem uma ofensa de 

morte, e nenhum tipo de comunhão ou nenhum tipo de relacionamento poderia ser feito 

com essa pessoa. Este terceiro tipo é encontrado em 1 Coríntios 5:1-7 e Mateus 18:15-20. 

O fato da expressão “colocado para fora da sinagoga” ser usado, fala-nos do nível de 

excomunhão que os Fariseus escolheram para quem reconhecia Jesus como seu Messias. 

Esse era o terceiro e mais severo nível, o cherem – ser expulso da sinagoga, ser colocado 

para fora, ser considerado como morto. Portanto, os Fariseus estavam agora tratando um 

Judeu crente – não somente como repreensível ou como expulso temporariamente – 

porém passível de expulsão permanentemente. Devido a seus pais saberem deste decreto 

Farisaico em relação à Jesus, o terceiro nível de excomunhão, eles escolheram não tecer 

mais comentários, exceto afirmar estas duas coisas: que ele era seu filho, e que ele havia 

nascido cego. 

Portanto, a interrogação dos pais, como na primeira interrogação do homem, também 

finalizou-se inconclusiva. 

O Segundo Interrogatório do Homem [nascido cego] 

O quarto segmento deste capítulo, João 9:23-34, registra o segundo interrogatório do 

homem que nasceu cego. Durante este interrogatório os Fariseus iniciam a perda de seu 

senso de lógica. Eles chamam o ex-cego uma segunda vez no verso 24 e dizem: ... Dá glória 

a Deus; nós sabemos que esse homem é pecador. Notem quão ilógico é essa afirmação. 

“Louve ao Senhor!” eles dizem, “porque nós sabemos que este homem, Jesus, é um 

pecador.” Porém nunca ninguém sai por ai dizendo, “Louve ao Senhor! Nós sabemos que 

pessoas deste tipo são pecadores.” Isto não é algo para louvar à Deus. É algo triste quando 

pessoas cometem atos específicos de pecado. Porém os Fariseus estavam tão fora de si por 

conta de Jesus que eles não eram capazes de pensar claramente ou pensar de uma maneira 
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lógica. Neste ponto, o homem que tinha sido curado era capaz de ter calma e de ainda 

exercer algum grau de controle. Ele disse no verso 25: … Se é pecador, não sei; uma coisa 

sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. A declaração feita pelo homem não foi uma 

simples declaração de um fato; foi um desafio para os Fariseus, algo que eles tinham 

que responder. O que ele estava dizendo para eles nas entrelinhas era, “Eu era um homem 

que nasci cego, e não simplesmente um homem que fui cego. Vocês são pessoas que 

disseram-me que somente o Messias poderia realizar a cura de alguém que nasceu cego. Eu 

nasci cego. Um homem chamado Jesus realizou essa tal cura em mim. De acordo com a 

teologia, que vocês me falaram, Eu deveria pensar que vocês iriam proclamar- Lo o Messias 

de Israel. Em vez disso, vocês O chamam de pecador. Se Ele é ou não um pecador, eu não 

sei. Uma coisa eu sei: Eu era cego, agora eu vejo. Por favor expliquem-me isso.” 

Nos versos 26-27, os Fariseus aceitaram o desafio e questionaram, “Que te fez Ele? Como 

te abriu os olhos?” (v. 26). 

O homem já havia explicado isso aos Fariseus mais de uma vez, porém, no verso 27, ele 

respondeu aos Fariseus, Já vo-lo disse, “eu já falei a vocês!” e não ouviste; “vocês não 

escutaram,” para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também 

seus discípulos? 

Sem dúvida, isto não era uma coisa muito esperta para se dizer aos Fariseus, “Quereis vós 

porventura tornarem-se também discípulos de Jesus?” Isto era a última coisa na qual eles 

estavam interessados. Neste ponto, o homem estava sendo estratégico. 

Eles replicaram desta maneira em João 9:28-29: Então o injuriaram, e disseram: Discípulo 

dele sejas tu; nós, porém somos discípulos de Moisés. Nós também sabemos que Deus 

falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. 

Os Fariseus começaram a verbalmente ofender o homem. Eles o cutucaram ironicamente. 

Eles obviamente viram que o homem não estava muito persuadido a aceitar a alegação 

deles de que Jesus era um pecador. Eles desistiram do homem deixando-o para Jesus e 

disseram, “Bem, você pode ir e ser seu discípulo, porém nós somos discípulos de Moisés, 

porém nós não sabemos quem é este homem e nem de onde veio.” A implicação era de 

que Deus não falava para Jesus, então ser discípulo de Moisés era superior a ser discípulo 

de Jesus. 

Porém o homem não ficou em silêncio. No verso 30, ele deu sua resposta então: … Nisto, 

pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. 

“Você é o líder religioso de Israel. Você falou-me que somente o Messias poderia fazer-me 

ver. Agora eu vejo, e você não pode explicar isso para mim, você que é o líder religioso do 

povo de Israel.” 

Ele prosseguiu, relembrando-os de sua própria teologia nos versos 31-32: Ora, nós 

sabemos que Deus não ouve a pecadores; mas, se alguém é temente a Deus, e faz a sua 

vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os 

olhos a um cego de nascença. Existiam registros de cura de pessoas que tinham ficado 

cegas após seus nascimentos, porém nenhum registro de pessoas que eram cegas de 
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nascença e depois foram curadas. Este era um milagre messiânico, e pela primeira vez em 

toda a história humana, este milagre messiânico foi feito. O homem (ex-cego) 

simplesmente disse para os Fariseus que eles não tinham base ou fundamento para rejeitar 

Jesus como o Messias. A resposta dos Fariseus está no verso 34: Tu és nascido todo em 

pecados, e nos ensinas a nós?  “Tu és nascido todo em pecados.” Por que eles disseram 

isto? Por que na teologia Farisaica quando alguém nascia cego, nascia desta 

maneira por conta de alguns pecados específicos, tanto cometido pelo indivíduo 

enquanto no útero de sua mãe, quanto pelos seus pais. Então eles disseram, “Você 

nasceu em pecado. Nós não, por que nós não nascemos cegos.” Então no verso 34 lê-se: E 

expulsaram-no. 

O “expulsaram-no” neste verso é o mesmo “expulsaram-no” no verso 22, que significa, 

“ser colocado para fora da sinagoga.” O homem foi excomungado. 

A Cura Espiritual 

O quinto e último segmento deste capítulo, João 9:35-41, registra sua cura espiritual. Jesus 

ouviu o que aconteceu, que o homem tinha sido expulso da sinagoga.  

No verso 35, Jesus aproximou-se do homem e falou-lhe: … Crês tu no Filho de Deus? 

No verso 36, o homem responde: 

… Quem é ele, Senhor, para que nele creia? 

 

Lembre-se que o homem não tinha anteriormente visto Jesus [portanto, não podia 

reconhecer Seu rosto]. 

Sua resposta está nos versos 37-38: E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala 

contigo. Ele disse. Creio Senhor. E o adorou. 

O homem viu Jesus e o adorou. Adorar um homem era reconhecer que ele era Deus 

também. O homem cego, formalmente, teve sua cura espiritual. 

Resumindo: O resultado do primeiro milagre messiânico foi que começou investigação 

intensiva do Ministério Messiânico de Jesus. O resultado do segundo milagre messiânico 

foi o decreto de que Jesus não era o Messias e a base do decreto foi alegação de que era 

uma possessão demoníaca. A resposta da liderança para o terceiro milagre messiânico foi 

que se alguém creditasse à Jesus como seu Messias seria colocado para fora da sinagoga. 

 

IV. O Testemunho Messiânico Final 

Jesus realizou tantos milagres messiânicos de uma só vez que mandou uma mensagem clara 

aos líderes de Israel. Como resultado da rejeição de Sua alegação messiânica após seu 

segundo milagre messiânico, Jesus pronunciou um julgamento sobre aquela geração de 

Israel por ser culpada do seu pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. 

Então Ele disse algo mais. Ele também disse que, por causa de sua rejeição, não haveria 

mais sinais para aquela nação exceto um, o sinal do profeta Jonas, que é o sinal da 
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ressurreição. Em João 11:1-44, aquele sinal foi dado com a ressurreição de Lázaro. Jesus 

levantou Lázaro da morte depois de ele ter ficado morto por quatro dias. 

 

 

O fato de Lázaro ter ficado morto por quatro dias é muito significante. De acordo com os 

ensinamentos do Judaísmo Farisaico, quando um homem morria o espírito do homem 

ficava ao derredor do corpo durante os primeiro três dias. Durante esses três dias, 

ainda existia uma possibilidade de que a ressuscitação [evento natural, embora 

extremamente raro] ocorresse. A partir do quarto dia o espírito do homem desceria 

para o Sheol ou Hades e então a ressuscitação era impossível, somente um milagre de 

ressureição poderia realizar isso. O fato de Jesus esperar até Lázaro estar morto por 

quatro dias mostrou que eles nunca poderiam explicar a ressureição de Lázaro 

alegando que foi uma mera ressuscitação. Então, quando Jesus levantou Lázaro da 

morte após quatro dias, isto de novo criou um alvoroço. 

Em João 11:45-54, o Sinédrio encontrou-se e deliberou. Durante a deliberação, eles 

meramente levaram adiante a rejeição sobre o que ocorrera. Como resultado do segundo 

milagre messiânico, eles rejeitaram Sua alegação messiânica. Agora, sua resposta para o 

milagre da ressureição de Lázaro foi a sentença de morte para Jesus. Foi Caifás, o 

sumo sacerdote, que levou o Sinédrio à rejeição de Jesus sentenciando-O à morte. 

O que aconteceu em seguida está registrado em Lucas 17:11-19. Naquele tempo, não um 

mas dez leprosos vieram a Jesus pedindo a Ele para curá-los. O que Ele respondeu está 

registrado nos verso 14: E Ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E 

aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. 

Jesus enviou estes dez leprosos diretamente para o sacerdócio que, sob a liderança de 

Caifás, tinha decretado a Sua sentença de morte. Isto significava que, em vez de um 

milagre messiânico, tinham dez milagres messiânicos realizados: o primeiro milagre 

messiânico foi realizado dez vezes mais. Dez vezes mais Caifás e os demais sacerdotes 

gastaram sete dias investigando a situação. Dez vezes mais, eles tiveram que 

decretar que todas aqueles dez leprosos foram limpos e ficaram curados de sua 

lepra. Dez vezes mais, eles tiveram que decretar que Jesus realizou o milagre. Isto 

realmente mostrou algum humor Judeu, ao menos, da parte de Jesus, que escolheu enviar 

para os líderes de Israel dez leprosos curados logo após eles terem decretado Sua rejeição 

sentenciando-O à morte. 

 

O fato dele ser o Messias foi proclamado, não meramente pela boca de duas ou três 

testemunhas, porém pela boca de dez testemunhas. De novo, Ele provou para os 

líderes que eles não tinham base, não tinham razão, para rejeitar Sua alegação de ser o 

Messias. 

E quando a cruz se erguer, após todo seu sofrimento, cada pedaço das Escrituras nele se 

encaixariam de modo perfeito. Nunca existiu e jamais existirá alguém que reúna as 

qualificações messiânicas de Jesus.  
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A EXPOSIÇÃO DAS HOSTES E POTESTADES 

A quarta  coisa que devemos compreender sobre o mistério da cruz é a seu 

significado para o inferno.   

Sobre a ressurreição de Jesus. 

  

As profecias deixam claro que Jesus ressuscitaria. Pelo menos para nós, hoje. Não 

para os apóstolos. Ninguém entendia nada sobre esse papo de ressurreição. Jesus nasce 

como homem, sujeito ao frio e a dor, sujeito às enfermidades, aos nossos desejos e 

fraquezas naturais. Viver uma vida de santidade absoluta foi um enorme sacrifício tendo 

em vista as forças contrárias que atuavam no corpo de Jesus. Jesus possui a natureza mais 

íntima do próprio Deus, o seu interior é o de Deus, só que despido de sua onipotência. Em 

Cristo, Deus estabelece sua maior ousadia. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo 

mesmo o mundo, assumindo riscos absurdos, no momento de sua maior fragilidade. Deus 

se expõe em fraqueza humana, na forma de homem com a possibilidade real de se expor ao 

pecado, e até mesmo ser contaminado por ele. Só que a fraqueza de Deus é mais forte do 

que a força dos homens. Mesmo debaixo de tortura, com o abandono de sua família, sob o 

desprezo de sua nação, sob a recusa de seu sacerdócio, sob a traição de um homem 

chamado para ser seu amigo e seu apóstolo, sob o peso da opressão do homem e dos 

demônios, ainda assim ele não se curvou e não pecou. Jesus nasce como um ser humano 

normal. Apesar de ser “a semente de mulher”, nascido de uma virgem, sem interferência de 

um homem e fruto do poder do Espírito, essas coisas todas, basicamente ele nasce 

normalmente. 

Existe um grande mistério no nascimento de Jesus. Satanás, sabedor de que um dia 

nasceria um homem que destruiria seu império, intentou e perpetuou um plano de 

destruição de todas as famílias das quais ele imaginava que sairia o tal Enviado, o tal que 

“pisaria a cabeça da serpente”, assim fazendo desde os tempos antediluvianos. Os homens 

e sua conivência com a malignidade, com suas obras de maldade fazem parte do sistema 

mundano no qual os demônios exercem sua influência e expressam sua existência. Satanás 

fez da desgraça humana o motivo de sua vida. Os demônios exercem seus desejos e tem 

prazeres com a humanidade decaída. O termo prostituição é usado formalmente por Deus 

para falar desta relação entre o homem e os demônios, o que indica uma relação de prazer, 

prazer às vezes dos demônios, prazer às vezes de ambos. Infelizmente, existe uma parte no 

homem que gosta do que o inferno se apraz. Se tudo que restara para o não-mais 

“Querubim Ungido que andava sobre pedras afogueadas” foi o universo humano para 

expressar sua vida, então ele faria tudo o que pudesse para que tal não fosse retirado de sua 

mão.  

Tentou corromper todos os filhos dos homens antes do dilúvio, mas ainda restaram 

oito pessoas. Tentou impedir que nascesse o filho da promessa oferecendo um plano 
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alternativo para Abraão, do qual nasceu Ismael, mas por um milagre nasceria Isaque. 

Encarcerou a José, vendido pelos irmãos, tentou enchê-lo de amargura para que 

abandonasse sua família à fome, mas o plano deu errado quando num ato de misericórdia o 

rejeitado perdoa os atos desumanos de seus irmãos. Tentou matar a Moisés, no ano do 

cumprimento da profecia dada a Abraão, mas apesar de seu profundo conhecimento 

profético, não contava com o banho de uma princesa egípcia e na flutuabilidade da cesta 

que levou Moisés, pelo rio que era considerado um Deus, o Nilo. Corrompeu diversas 

vezes o sacerdócio Levítico, tanto que no final a Lei era somente mais um dos diversos 

textos sagrados usados pelos sacerdotes, e a maioria dos sacerdotes, da época de Jesus, era 

praticante da Kabala, magia judaica. Através da Assíria, levou cativa dez das doze tribos de 

Israel as quais perderam sua identidade com os séculos se misturando aos Samaritanos. 

Através dos Caldeus arrastou as duas que ainda restavam para as cadeias da cidade mais 

idólatra do mundo, a cidade dos cem mil deuses, para corromper e extirpar de Israel a 

Palavra Escrita. Mas, Deus preservou sua Palavra (No Egito é traduzida e em Babilônia é 

consolidada a Septuaginta).  Ainda, através de Hamã sobrevivente de um povo amargo, 

fruto de uma desobediência histórica cometida por Saul, tentou destruir toda a 

descendência do povo de onde sairia o Messias. A cada profeta nascido, a cada homem 

Ungido e levantado por Deus, o inferno se agitou temendo de que fosse chegado o seu fim. 

Até que nasceu uma menina muito especial, descendente de Davi, na pequena cidade de 

Nazareth. E quinze anos depois numa estrebaria na cidade de Belém, aquele cabra que seria 

“o inferno do inferno”, seria manifestado. 

Duas possibilidades se erguem sobre o fato de Satanás entender ou não claramente 

quem era Jesus. Se ele sabia perfeitamente quem ele era, seria extremamente contraditório 

seu assassinato por razões de puro ódio a Deus, se com isso a expiação se consumaria, e 

junto dela o fim de seu reino. Penso que ele não sabia quem ou o que era Jesus, com base 

na afirmação do próprio “tu não entendes das coisas de Deus, senão as dos homens” e 

pelo fato de Jesus ser “o mistério oculto desde a eternidade”. Sendo assim é factível que 

Satanás não sabia quem era Jesus, ainda que fosse este fruto de um milagre, ainda que tenha 

visto Gabriel anunciando a Maria quem era aquele homem. 

Creio que Satanás imaginava por ser JESUS um homem, teria ELE a natureza 

corrompida do pecado herdado pela mãe, e cedo ou tarde sucumbiria diante do pecado, 

como todos os demais homens que viveram na terra até então. 

Esta foi a aposta mais mal-sucedida da história. 

O maligno sabia que este seria grandioso como profeta, e como de praxe, tenta matá-lo na 

chegada, através de seu lacaio da época, Herodes, o Grande. Duas mil crianças morrem na 

época do nascimento de Jesus fruto da tentativa do inferno conter os riscos inerentes ao 

cumprimento das profecias.  Algo havia, no entanto, de muito errado com este homem. 

Em todos os relatórios do inferno, imaginando-o como um escritório burocrático, na 

medida que Jesus crescia, não se verificava a manifestação do pecado. Até os vinte e 

poucos anos de Jesus, isso não fez diferença para o império das trevas. Jesus não possuía 

sobre ele um cargo profético, autoridade sobre os demônios e era somente mais um 

homem numa vila pobre no meio de lugar nenhum, sem causar maiores problemas. A 
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unção incomodava ao inferno mais que qualquer outra coisa; os profetas, videntes, 

sacerdotes e reis ungidos, qualquer um com provisão de poder divino, isso representa perda 

da extensão de seu domínio. Mas, o fato é que, aparentemente, até os vinte e sete ou vinte e 

nove anos, Jesus não era mais que um outro homem qualquer. 

Repentinamente apareceu João Batista. Rapidamente Jesus foi batizado nas águas. Então 

Jesus foi ungido. Se Jesus tivesse sido somente ungido, não seria mais que outro profeta. 

 QUANDO ENTÃO os homens que assistiam ao batismo, assim como as hostes, 

Potestades, Principados, Trinos e Soberanias e o que mais existir do inferno, 

ASSOMBRADAMENTE escutaram: 

 “Tu és meu Filho Amado em quem me comprazo”. 

Ai, o bicho pegou.  

Porque este evento marcaria o início da libertação do gênero humano das mãos de Satanás. 

Já formalmente apresentado ao seu maior opositor, Satanás ainda tenta barganhar 

algo no deserto. A proposta indecente que ele faz para Jesus é a maior já feita por ele a 

qualquer outro homem. Quando Jesus diz não pela terceira vez, fica evidente que nada 

poderia dobrar aquele homem. 

DETALHE: Se Jesus jamais pecasse, nunca poderia ser dominado, ou pior, ele não 

poderia matá-lo. Diz a lei “a alma que pecar esta morrerá”. Mas quando João vê se 

aproximando Cristo, o Espírito Santo grita dentro dele: “Eis o cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo!” Se porventura uma alma jamais pecasse, teoricamente, jamais poderia 

morrer. 

O fato é que só morrerá a alma que pecar, e todas as outras poderiam viver. A 

desgraça humana não seria menor, pois todos pecaram e destituídos estavam da glória de 

Deus, portanto, infelizmente esta imortalidade não faria diferença se não para essa mesma 

alma... 

  Calculo que dois terços da humanidade daquela geração já se encontrava em 

túmulos. O resto dos homens, mortos, já havia virado poeira há muito tempo, fora três 

transgressores das regras estabelecidas. O tal do Enoque que se sabe lá para onde foi, o tal 

do Elias cujo cadáver é um dos maiores sonhos do inferno e o tal de Moisés que ainda que 

dito que morto ou morrido, jamais se encontrou vestígio. Quando Satanás sobe ao monte 

para discutir com Miguel, o arcanjo, a respeito do corpo dele é porque justamente se existem 

mortos, devem existir cadáveres. E já que o império da morte era dele, como poderia morrer 

alguém sem o seu conhecimento, se Satanás na época ainda detinha as chaves da morte e do 

inferno? Mudança súbita e repentina de assassino para detetive frustrado, já que Miguel 

dignou-se a responder “Que o Senhor te repreenda” depois de horas de impropérios e 

acusações indignas. Isso me recorda que para o reino das trevas os anjos eleitos são um 

bando de traidores da causa maligna.  
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Contudo, afinal, todos estes, Enoque, Moisés e Elias eram pecadores. Vivos ou 

mortos não fariam diferença. 

Ai, o pulo do gato: Satanás é transgressor das leis divinas desde o início. Tanto fazia 

se este sujeito impertinente, esse tal de Jesus, tinha ou não direito à dita imortalidade 

presumida. Simplesmente, o império das trevas planejou para ele o mais sórdido plano da 

história. Posso imaginar a reunião em que Satanás, qual um poderoso chefão da Cosa 

Nostra, ordena aos seus capangas: 

-          Que seus irmãos o traiam e que ele seja morto com ou sem direito a viver 

eternamente. 

  

Naquela quinta-feira desgraçada, Judas comprado por 30 moedas de prata, dez a mais do 

que pagaram por José em tempos idos, entregaria Jesus a um bando de animais. É tamanha 

a brutalidade com que Jesus será tratado que Davi, 1000 anos antes deste momento, entoa 

um cântico profético onde diz que aqueles animais briguentos, vacas brabas que habitavam 

as cercanias da capital de Samaria, pisariam com crueldade o Messias. “As vacas de Basã me 

rodearam”, profetizaria Através Davi no Salmo 22. 

Jesus apanhou a noite toda. E apanhou que nem um cachorro. O segundo mistério 

da eternidade começa no jardim do Getsemani, instantes antes da noite de horrores que se 

seguiu. 

Sobre o homem sem pecado é derramado todo o pecado de todo homem. E junto 

com estes, seus representantes ilegais, os demônios. A mente de Jesus quase se dobra com 

tanta dor, tanta angústia, tantos pesadelos e pensamentos de acusação. Ele que nunca tinha 

pegado sequer um resfriado até então, prova o gosto amargo de todas as nossas 

enfermidades. Doem os olhos, cotovelos, mãos, pés, articulações, ouvido, garganta e 

músculos. Se ele não sabia onde ficava, descobriu onde era o pâncreas e onde estava o 

baço. A depressão se instala no coração do homem perfeito. Certo momento ele começa a 

suar sangue. Neste instante quase derradeiro, um último momento de refrigério antes da 

noite de pancadaria. Jesus não tem forças sequer para levantar-se da pedra onde está 

orando. Um poderoso anjo desce, entra no meio da opressão e dos milhões de demônios 

que cercam a Cristo, afastando os espíritos de enfermidade, restaurando Jesus o bastante 

para que ele possa terminar a guerra que começou. O valente se levanta, sozinho, pois 

seus “intercessores apoiadores”  tombaram envoltos em profundo sono. 

    Chega o traidor, opresso como feiticeiro em dia de ritual macabro, junto aos 

guardas do templo. Um gesto de ternura era a senha para o espião do outro reino entregar 

o Príncipe da paz nas mãos inimigas. Pedro chega a arrancar a orelha de um servo de um 

sacerdote, com uma espadada. Jesus pega a orelha do rapaz e a devolve ao devido lugar. 

Começa a via crucis. Os apóstolos fogem.  

Mentira após mentira, um tribunal forjado para matar, o condena a morte, após um 

espetáculo circense e boas atuações melodramáticas, incluindo um Oscar na categoria sem-
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vergonhice para Anás e outro para Caifás, dos quais, diga-se de passagem, COMPRARAM 

oficiais de cartório para terem, naqueles dias, uma genealogia que os justificasse no cargo. 

         Jesus recebe 39 açoites, mais ou menos o limite que um ser humano normal 

agüenta antes de começar a morrer. 

         Depois, sobe até o Calvário carregando até onde suportou a cruz. Normalmente um 

futuro crucificado, não é açoitado antes da crucificação, mas Pilatos na sua vã tentativa de 

“salvar” o Salvador da cruz, piora a situação. A falta de coragem de Pilatos é uma história à 

parte neste doloroso processo. Um gesto de sua mão e Jesus não teria ido para cruz. A 

Autoridade máxima era representada por Pilatos, acima mesmo do tribunal máximo 

judaico, o Sinédrio. Ele disse que Jesus não merecia a pena capital. Nada via que o 

desabonasse. Mas, vergonhosamente esquivou-se da responsabilidade da vida de Jesus. O 

ódio e a inveja dos sacerdotes empurraram Jesus para a Cruz, e o medo impediu que 

alguma atitude de justiça fosse tomada. 

         Jesus é crucificado. Os céus se revestem de trevas, escurece do meio-dia até as três 

horas da tarde. Como se a própria criação chorasse. Vários pontos importantes aqui. Os 

anjos ficam em silencio e não ministram. A escada de Jacó estava fechada para reformas. 

Os céus não reagem contra o exército inimigo que capturou seu mais amado líder. Possuem 

ordem expressas de deixá-lo morrer. Deus assim o ordenou. Imagine essa situação dentro 

da mente de um anjo com o poder de Miguel ou daquele não nomeado que aparece em 

Apocalipse e cujo rosto é semelhante ao sol de meio-dia? 

         Mais uma vez, creio e repito, Satanás não sabe o que está fazendo. Se soubesse que 

sua derrota estaria no ódio demonstrado à pessoa de Jesus, simplesmente não o deixaria 

morrer. Sua obra-prima de maldade, a morte da mais inocente das vítimas é 

também sua própria ruína. 

         Os homens, igualmente, não sabem o que estão fazendo. A incredulidade não deixa 

que enxerguem quem está ali. A humanidade está matando uma das dimensões de Deus e 

não se dá conta disso.  

         Toda a opressão significa todos os demônios. Todo os nove (estou chutando, 

acalme-se!) ou mais principados de Satanás estão presentes na morte de Jesus. Satanás está 

aos pés da cruz, não para se entregar a Cristo, mas para zombar dele. Ele ri. 

         Depois de agonizar por horas na cruz, as pernas de Jesus seriam quebradas para que 

morresse sufocado, com o próprio peso, depois disso seu corpo seria retirado e jogado no 

Vale de Hinon, defronte a porta do Monturo, uma lixeira para pedaços de animais, ossos, 

cadáveres dos pobres, gente desconhecida, abortos e coisas do gênero. O plano estava indo 

bem.   

         Até que ás três horas da tarde chegou. E com ela o brado. 

“Está consumado”. 
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Neste momento o inferno tremeu. E com ele parte do mundo. Pedras partiram em 

diversos pontos da cidade. Houve um barulho ensurdecedor como se os céus se partissem 

ao meio. A cidade foi sacudida por violento tremor, inclusive o Gólgota. Os cemitérios 

foram agitados e alguns túmulos se abriram. Algumas tumbas fixadas em grutas tiveram 

suas portas arremessadas longe. Parte dos imponentes sepulcros dos sacerdotes ricamente 

ornamentados e caiados (pintados) de cal, (e acredito que... inclusive...) o jazigo perpétuo da 

família de Caifás, vieram abaixo... 

         Relâmpagos impressionantes rasgaram os céus, numa sinistra dança.  Após esse 

pequeno Armagedom, quem sabe, uma suave brisa... 

         Os céus antes tomados de escuridão, clarearam. 

Em alguns cemitérios da cidade, pessoas saíram de seus túmulos. Os que estavam visitando 

parentes fugiram desesperados quando alguns de seus queridos, simplesmente deixaram 

suas grutas, saindo dos sepulcros, indo em direção de suas antigas residências. Foram vistos 

por muitos. 

         Foi então, penso, que FINALMENTE o inferno entendeu. 

Era o começo do fim. 

         Um soldado ainda atravessa o coração de Jesus de baixo para cima, com a lança, 

mais ou menos as 17:30 horas da tarde. Da ferida aberta correm água e sangue por sobre a 

lança até as mãos do soldado.  

 A Ressurreição 

  

Muito poderia ser dito sobre esses dias quando Jesus esteve morto. As Escrituras 

dizem que dentro da dimensão da morte, (Pedro recebera a revelação) de alguma forma 

fantástica, Jesus continuou a pregação do evangelho, pelo menos aos homens que 

morreram até o dilúvio. Existiu uma palavra de salvação para os mortos, enquanto Jesus 

esteve morto. Aos homens está destinado morrer uma só vez e depois disto o juízo... 

Assim aprendemos, contudo, houve uma dispensação, creio eu, não-nomeada, durante a 

fase da morte de Jesus, cuja situação lançou misericórdia para dentro da dimensão da 

própria morte. Dentro do desconhecido Hades, do oculto dos seus abismos, JESUS 

ARRANJOU UMA AUDIENCIA COM OS ENCARCERADOS, antes do “depois disto 

o juízo”. 

Isaias 61:1 

O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-

novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade 

aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; 

Morrer é, se vivermos sem Cristo, como ser jogado numa masmorra sem chave, lacrada por 

dentro e por fora. 
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 Os espíritas poderiam ver aqui uma comprovação de aspectos doutrinários seus, 

mas a morte no espiritismo é inabalável força universal necessária a existência, evento sem 

retorno, absolutamente necessária à evolução humana. 

Mas, as Escrituras declaram e sustentam que Jesus é o autor da vida. E definem que 

ele é o Senhor absoluto da existência. Até a morte tem que comer das mãos dele. Para 

concretizar a Salvação, Jesus destruiu o império da morte. Subverteu as suas leis. Essa 

capacidade de transito livre dentro do império da morte, essa liberdade absoluta de um 

espírito, que deveria esta estar em prisão (afinal de contas, os mortos não são fantasmas, 

não ficam passeando, não recebem visitas etc e tal...) anunciava ruidosamente, o que os 

céus cansaram proclamar por bastante tempo... Que o sujeito era invencível... 

Como se não bastasse, esse morto revoltado, já se preparava para desdenhar a 

tragédia de sua condição. Toda a força das trevas foi ordenada a resistir à primeira ascensão de 

Jesus, a sua “ascensão” da morte para vida. Tamanha foi a resistência das trevas contra a 

ressurreição de Jesus, tanto poder tenebroso foi usado, tinha tantos demônios, poderes, 

domínios e principados envolvidos neste afã de IMPEDIR sua ressurreição, que o apóstolo 

Paulo diz que Deus exerceu O MAIOR MOMENTO DE SEU PODER, até o tempo em 

questão, (desde que existe o universo) para que Cristo ressuscitasse. 

 Em Efésios lemos: 1.19 “Conforme a SUPREMA GRANDEZA DE SEU 

PODER, para conosco, segundo A FORÇA DE SEU PODER, que operou em CRISTO 

RESSUSCITANDO-O dos mortos...”. 

 Não havia ninguém para chamar Jesus dos mortos. Não havia um profeta para orar 

por ele. Não havia nenhum intercessor. O último profeta segundo a lei, João Batista, havia 

morrido por causa de uma mulher traiçoeira. Os discípulos estavam em sua maior crise de 

fé, desde que tinham nascido. Através de uma intercessão Jesus no Getsêmani encontra 

forças para ir até o mais profundo dos abismos. Entretanto, outra intercessão foi feita na 

região da sombra e da morte. Nenhum outro homem poderia o mesmo o Direito, 

alcançado pela obediência absoluta a Deus. Jesus ainda é a “semente de mulher”, ainda é o 

Filho do homem, mesmo morto. Não foi por reclamar sua Divindade que ele ressuscita. 

Não foi por declarar sua Deidade que ele torna a viver. Ele volta a viver porque recebeu de 

Deus a promessa que ressuscitaria, e com base na promessa ele faz a mais poderosa e 

grandiosa intercessão já feita por um ser humano. Este momento único é profetizado no 

Velho Testamento em Jonas: 

  

CAPÍTULO 2 

2 e disse: Na minha angústia clamei ao senhor, e ele me respondeu; do ventre do 

Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. 

3 Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me 

cercou; todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. 
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4 E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos; como tornarei a olhar para o 

teu santo templo?5 As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as 

algas se enrolaram na minha cabeça. 

6 Eu desci até os fundamentos dos montes; a terra encerrou-me para sempre com 

os seus ferrolhos; mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. 

7 Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor; e 

entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. 

 Deus cumpriria a maior promessa de sua Palavra. O abismo rodeou a Cristo. No ventre do 

Sheol (para os hebreus), nas recâmaras do Hades (para os gregos), e na dimensão da morte 

(para nós), Jesus gritou. 

 E Deus o escutou. Fé sem medida fora dada a Cristo 

 

 

Nota: 

Relendo o Evangelho a luz do lúdico na cultura mundial há muitas associações e 

representações que nos ajudam a compreender muitas realidades celestiais.  

A Cruz do calvário é mujakhara (uma festa de vitupério ou zombaria da Arábia antiga, um 

concurso de prosa e poesia, piadas jocosas) provém de uma raiz que significa "vangloriar-

se",  e o resultado de sua obra munafara (premio que se dava aos ganhadores de concursos de 

zombaria poética – das festas mujakhara), que significa “por em Fuga”.  A Cruz é uma 

declaração insultuosa às hostes e potestades de Satanás, ela declara e expõe o 

inferno ao vitupério, ou a vergonha, ela é o sinal da derrota vergonhosa, eterna, de todo 

o exército adversário.  Bilhões de demônios lutaram em vão. Foram todos derrotados 

por um só.  A Profecia age como os argumentos num duelo de insultos, denegrindo as 

obras de Satanás e as destinando à destruição. Porque a história do ceticismo e das religiões 

é um insulto declarado, proposital as coisas de Deus. Quando em Romanos 1 lemos: 

 

23 E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem 

corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 

 

Tudo isso é uma zombaria. Um escárnio. Por detrás dessa caracterização inspirada pelos 

demônios há o eco da zombaria, do desprezo, do insulto, do ódio do inimigo que rejeita e 

minimiza a glória de Deus.  Ele reduziu à nada, à coisas criadas, à animais, Àquele que é 

tudo, que é maior que tudo, que está acima de todos e que não possui no universo algo que 

a ele se assemelhe, para que possa ser feita alguma comparação justa.  Tudo que Satanás 

inspira  tem o escárnio como uma de suas bases.  Logo após, ainda em Romanos Paulo 

continua: 
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26 Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram 

o uso natural, no contrário à natureza. 

 

27 E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se 

inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo 

torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. 

 

É uma outra zombaria. É engraçado para o inferno “mudar” o que por Deus foi 

estabelecido, contradizer a natureza, mudar o comportamento natural humano, alterar 

psicologicamente suas identidades de homem e mulher.   

 

Jesus convida a humanidade para o grandioso Banquete, para a Festa eterna, para a festa da 

Vitória, para a Dança em a alegria, para a Recompensa, apo´s a dura competição, após a 

terrivel disputa, no qual o homem precisava de um campeão para vencer e terminar o jogo 

da vida. E ao final de tudo há o grito de zombaria que a Igreja desde já entoa como um 

cantico: 

 

“Óh! Morte! Óh! Morte! Onde estás? Onde está óh! Morte, o teu aguilhão?” 

 

É uma cantiga de criança! “O João roubou pão na casa do Tião! Quem eu? Eu não...” 

 

O julgamento de Cristo 

A quinta coisa que devemos ter em mente sobre a crucificação é a oposição humana vivida 
por Cristo num dos mais fraudulentos julgamentos da história, que de antemão sabe que 
será condenado por um ato de injustiça. Um ato de hedionda injustiça. 

 

A MALDIÇÃO DO CALVÁRIO 

A sexta coisa sobre a cruz é seu caráter de maldição 

Há vários Doramas coreanos que nos concedem a visão oriental, que remonta da 

antiguidade, sobre o ato mágico, sobre a maldição, sobre a sorte e o azar.  A maldição é 

mostrado as vezes como um misto de destino,  ou como fruto de um  ato maligno 

proposital,  ou fruto da culpa de um ato mesquinho do personagem principal.  Algumas 
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vezes os personagens herdam de nascimento uma condição alheia á sua vontade que atrai 

para ele a má-sorte, a desgraça, o infortúnio, fazendo com que seus caminhos conduzam a 

algum tipo de tragédia ou sofrimento.  

Em “Mirror of the Witch - Espelho da Feiticeira – 마녀보감”  

 

Um jovem médico real tenta mudar o destino de uma princesa amaldiçoada. A Rainha Sim 

(Jang Hee Jin) não consegue ter filhos e acaba recorrendo à xamã (feiticeira) Hong Joo 

(Yum Jung Ah). Hong Joo ajuda a Rainha a dar à luz gêmeos, através de magia negra,  um 

menino e uma menina, Soon Hwae (Yeo Hoi Hyun) e Seo Ri (Kim Sae Ron). Mas a 

feitiçaria cobra seu preço e Seo Ri é amaldiçoada, quem a ama e dela se aproxima, morre. 

Esse Dorama nos auxilia a enxergar como os antigos viam o papel dos amuletos, dos 

sortilégios e dos pactos. Um espírito maligno estava presente na maioria dos eventos que 

envolviam a feitiçaria, a “quebra” de um feitiço ocasionava grande dor na xamã, porque sua 

alma estava envolvida nas maldades que realizava.   

Em outro Dorama, Lucky Romance é sobre um moço rico, traumatizado e arrogante e 

uma moça simples e sofrida. Je Soo Ho (Ryu Jun Yeol) é um jovem CEO, conhecido por 

ter um elevado QI e ser o gênio por trás de uma empresa de desenvolvimento de jogos. 

Shim Bo Nui (Hwang Jung Eum) luta há anos para sustentar a irmã mais nova que está em 

coma num hospital depois de sofrer um acidente de trânsito. Para isso, não mede esforços 

para trabalhar em vários empregos ao mesmo tempo, assim como não perde a fé no 

restabelecimento da saúde da irmã nunca.  
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O grande diferencial de Lucky Romance é a protagonista extremamente supersticiosa: Shim 

Bo Nui segue à risca todas as recomendações e conselhos de seu xamã, pois acredita ser a 

pessoa mais azarada do mundo, que possui ligada a ela uma maldição. A cada consulta ao 

seu xamã mais angustiada fica, em nenhum momento há uma saída ou meio de fuga de seu 

amargo destino. Seu xamã a orienta a passar uma noite com alguém do signo de tigre, 

horóscopo chinês, num determinado prazo, mas ela compreende que sua presença é o 

suficiente para desgraçar a vida de quem dela se aproximar, assim como de sua irmã.  

A cada momento nos dramas coreanos vemos o desfile de antigas superstições e crenças. 

Toda vez que uma tragédia está para acontecer com um dos protagonistas veremos um 

prato, copo, espelho, caindo misteriosamente como se movido por uma mão invisível. Faz 

parte do universo mágico, do universo fantástico das crenças da antiguidade tais coisas 

como presságios de má-sorte, como se ‘yokais’ invisíveis derrubassem os objetos para 

alertarem parentes e pessoas próximas de acidentes que ocorreriam em breve.   

E aqui temos início a uma emocionante e espetacular aventura de conhecimento bíblico, 

dentro do fantástico mundo das Escrituras, em particular o do Velho Testamento.  

 

O termo MALDITO era um estado de amargura espiritual, por assim dizer.  

Ele evoca desgraça anunciada, azar, infortúnio, sina, destino infernal, sombrio. O termo 

compreende um destino tenebroso. Alguns atos “mágicos” ou superstições dos povos 

pode-nos auxiliar a compreender a magnitude do que Paulo afirma quando diz que 

CRISTO SE FEZ MALDIÇÃO por nós. Como se decidisse fazer tudo que dá azar ou má-

sorte aos olhos de uma cultura, num único momento. Jesus é aquele que quebra  o famoso 

espelho, ao passar por debaixo da escada, depois de cruzar com o gato preto, na idade 

temerosa de 33 anos [segundo os japoneses *akudoshi (厄年) significa anos críticos ou 

anos de calamidade. Os japoneses acreditam que certas idades são consideradas se azar e 

que as pessoas ficam mais suscetíveis à desgraças, infortúnios ou doenças. As idades de 

azar para os homens são 25, 42 e 61, e para as mulheres 19, 33 e 37, embora existam 

variações dependendo da região no Japão. As idades de 42 para homens e 33 para as 

mulheres são consideradas as mais críticas e significa honyaku (grande calamidade). Talvez 

seja porque os números 42 e 33 são números que foneticamente transmitem azar. O 

número 42 pode ser pronunciado “shi-ni”, que tem o mesmo fonema da palavra “morte”, 

e e 33, quando pronunciado como “Sanzan” significa “duro”, ” terrível “, ou 

“desastroso”. No ano de yakudoshi, os japoneses costumam ir à santuários para uma 

cerimônia para afastar o sofrimento e azar (yakubarai).] Jesus então é essa pessoa 

amaldiçoada, após ter dormido com a cabeça para o norte, o que atrai a morte, por que os 

mortos são enterrados com a cabeça para o norte. Jesus é esse individuo marcado pelo 

azar, pós ter cortado as unhas de noite, já que isso também atrai a morte, é a pessoa 

irresponsável que após ter assobiado e tocado flautas de noite, o que atrai cobras e 

fantasmas, ainda soluçou 100 vezes seguidas, porque aí ele ia morrer. Ele é aquele que  não 

jogou o sal sobre o ombro ao entrar em um funeral,  atraindo  a morte e os espíritos para 

perto dele, após ter cruzado com corvos e gatos pretos, que  são sinal de mal agouro. Ele, 
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tendo escrito seu nome com tinta vermelha, o que também mata,  deixado arroz no prato, 

depois de ter visto uma aranha na mata, também não escondeu o polegar após passar o 

carro fúnebre. Jesus não salgou sua porta com sal após um mendigo vir à sua porta, o que 

traria má sorte e infortúnios financeiros para seu lar. Jesus é o cara, que após ter tirado 

fotos nós túmulos, já que isso atrairá má sorte, perturbando o repouso dos mortos, após ter 

tirado uma foto posando no meio dos outros, porque em fotos de três pessoas, já  que 

aquela que aparece no meio morre primeiro. Jesus colocou um espelho virado em direção a 

cama, que rouba a alma de quem assim faz,  respondeu a uma pessoa enquanto dormia, 

comeu enguia com “umê” em conserva, comeu tempuá com melancia e  estreou sapatos 

novos a noite.  Todas essas são superstições japonesas. Como judeu Jesus também estava 

sujeito a uma “superstição”,  mais consistente  que teve origem numa revelação de Deus. 

Como se morrer ainda não fosse ruim o suficiente, as Escrituras declaram uma maldição 

geral para determinado tipo de morte: “maldito aquele que for pendurado num madeiro”. 

Isso se adequa a quem foi amarrado, enforcado ou CRUCIFICADO. Jesus morre, sem 

culpa de ter morrido, de acordo com a tal “lei” ou regra que o torna MALDITO.  

Maldição especial dentro do Velho Testamento: 

Se um homem, culpado de um crime que merece a pena de morte, é morto e suspenso a 

uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite;  tu o sepultarás 

naquele mesmo dia, pois o que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição do 

desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura a terra que o Eterno, o SENHOR, 

teu Deus, te dá como herança! 

Juízes 5:23,24 

Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no 

Egito. Cairão pela espada ou pela fome; desde o menor até o maior, morrerão pela espada 

ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta.  

Jeremias 44:12 

A maldição é tema corrente no Velho Testamento. O mundo sempre foi compreendido 

pelos povos como sendo absolutamente mágico.  Isso significava que na visão do homem 

antigo, objetos poderiam conter poderes ou espíritos, tais como árvores, imagens de coisas 

existentes poderiam ser manipuladas para causar dano ou trazer uma benção para aquilo 

que representavam, assim como bonecos que representavam inimigos e eram cortados, 

queimados, perfurados, ou pequenas estátuas de animais que eram colocadas em segurança 

em ou em locais considerados sagrados para que um rebanho fosse protegido ou 

preservado.  

Há uma estrada trilhada pela maldição.  

A primeira vez que enxergaremos tal conceito, veremos que não é ela não será emitida ou 

promulgada por um ser humano. A primeira maldição é dada pela boca de Deus, concedida 

contra Satanás. 

Gn  3  14  Então o SENHOR Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jz/5/23,24
https://www.bibliaon.com/versiculo/jeremias_44_12/
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serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo; sobre o 
teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida.  

 

A segunda instancia da maldição é a do mundo terreno, da terra. Adão simboliza o ser 

humano e a humanidade, porém não é amaldiçoado pelo que fez, Seus atos amaldiçoaram a 

terra.   

    

Gn  3  17  E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da 
árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por 
causa de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida.  

    

 

O terceiro momento é quando Caim mata Abel e ele é o primeiro ser humano 

“amaldiçoado” ou que recebe a alcunha de “maldito”. Deus diz que ele está maldito desde 

o lugar em que o sangue de Abel derramou-se e foi absorvido pelo solo. Aqui começa o 

princípio espacial da maldição.  

Gn  4  11  E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua 
mão o sangue do teu irmão.  

 

Do caminho do assassinato até onde ele estava, duas dimensões, a espacial e a temporal, 

desde o momento e desde o lugar em que assassinou seu irmão. Aos olhos de habitante da 

Ásia da antiguidade seria como se Caim estivesse interligado por uma amarra invisível ao 

local e a o ato que cometeu. O lugar onde Abel morreu tornou-se amaldiçoado, num nível 

mais profundo que a terra que recebeu uma maldição geral. Era uma “porção profética 

ruim” especifica. Temos o que denominamos de “revelação geral de Deus” através do 

universo e da natureza e denominamos de “revelação específica” a revelação de Cristo, o 

evangelho; Nesse caso de Caim teríamos o que poderíamos chamar de “maldição 

especifica”.   

Em Genesis temos a primeira visão de uma maldição humana: 

Gn  9  25  E disse: Maldito seja Canaã; servo dos servos seja aos seus irmãos.  

 

Quando Noé sabe que ficou nu após ficar bêbado e sabe que um de seus filhos convidou 

aos outros para zombarem de sua situação, ao invés de cobri-lo.  

Num outro momento Deus esclarece que a maldição contra quem estivesse debaixo de sua 

proteção redundaria em maldição.  Que o ato de lançar uma maldição contra uma pessoa 

denominada bendita, traria a maldição sobre quem a realizasse. 

Gn  12  3  E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; 
e em ti serão benditas todas as famílias da terra.  
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Em outro instante veremos que era crido que uma maldição poderia ser TRANSFERIDA 

ou REQUISITADA se fosse a necessidade de proteger alguém. 

Gn  27  12  Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador; 
assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção.  

Gn  27  13  E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição; somente 
obedece à minha voz, e vai, traze-mos.  

 

A Lei Mosaica não impedia o ato de amaldiçoar! Os próprios Salmos e os ditos dos 

Profetas são cobertos de maldições.  Porém havia uma ordem com relação aos pais que era 

em extremo severa: 

Ex  21  17  E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto.  

  

Outra instancia era que ninguém poderia sobre nenhuma hipótese lançar pragas, praguejar 

ou intencionar amaldiçoar a Deus, e nem maldizer aos governantes: Quando Caifás manda 

bater no rosto de Paulo é a desse texto que ilegitimamente ele se utiliza porque as 

autoridades não deveriam ser desrespeitadas.  

Ex  22  28  A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás.  

 

A diferença ente maldizer e amaldiçoar é como raiva e ira. Elas intentam que coisas ruins 

aconteçam com alguém, mas a maldição exige vingança, exige retribuição, ela é a palavra 

revestida de horror, enseja a morte e o tormento, sem prazo para término. A maldição 

procura a eternidade da desgraça. É similar as versões dos contos de fada. Maldizer é 

parente próximo da maldição, elas nascem no mesmo lugar, compartilham de uma natureza 

similar, baseadas na mágoa, no rancor, na afronta, na dor da injustiça cometida, ou no caso 

do coração perverso, no DESEJO NÃO realizado.   

Na antiguidade a cegueira, a surdez ou qualquer deformidade ou incapacidade física eram 

imaginadas como fruto do pecado dos parentes ou pessoal. Normalmente entendiam a 

pessoa como portadora de uma maldição ancestral ou familiar. 

Lv  19  14  Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego; mas temerás 
o teu Deus. Eu sou o SENHOR.  

 

Existia então um grupo de pessoas PROSCRITAS nas comunidades. Eram tidas como 

amaldiçoadas, todas as pessoas com deficiências, doenças graves, tais como a lepra.    

A maldição toma tamanho vulto no entendimento dos povos que haviam homens que 

eram “amaldiçoadores profissionais”. 
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Nm  22  11  Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra; vem agora, 
amaldiçoa-o; porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo.  

Nm  22  12  Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este 
povo, porquanto é bendito.  

 

 

Nm  5  18  Então o sacerdote apresentará a mulher perante o SENHOR, e 
descobrirá a cabeça da mulher; e a oferta memorativa, que é a oferta 
por ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo 
a maldição, estará na mão do sacerdote.  

Nm  5  19  E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher: Se ninguém contigo se 
deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, destas águas 
amargas, amaldiçoantes, serás livre.  

Nm  5  21  Então o sacerdote fará jurar à mulher com o juramento da maldição; e 
o sacerdote dirá à mulher: O SENHOR te ponha por maldição e por 
praga no meio do teu povo, fazendo-te o SENHOR consumir a tua 
coxa e inchar o teu ventre.  

Nm  5  22  E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar 
o ventre, e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: Amém, 
Amém.  

Nm  5  23  Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com 
a água amarga as apagará.  

Nm  5  24  E a água amarga, amaldiçoante, dará a beber à mulher, e a água 
amaldiçoante entrará nela para amargurar.  

Nm  5  27  E, havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver 
contaminado, e contra seu marido tiver transgredido, a água 
amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e 
consumirá a sua coxa; e aquela mulher será por maldição no meio do 
seu povo.  

Nm  22  6  Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso 
é do que eu; talvez o poderei ferir e lançar fora da terra; porque eu sei 
que, a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares 
será amaldiçoado.  

Nm  22  11  Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra; vem agora, 
amaldiçoa-o; porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo.  

Nm  22  12  Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este 
povo, porquanto é bendito.  

Nm  22  17  Porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres; vem 
pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo.  

Nm  23  7  Então proferiu a sua parábola, e disse: De Arã, me mandou trazer 
Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do oriente, dizendo: Vem, 
amaldiçoa-me a Jacó; e vem, denuncia a Israel.  

Nm  23  8  Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei, 
quando o SENHOR não denuncia?  
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E a própria Lei  instituía MALDIÇÕES: 

Maldito o homem que fizer imagem de escultura, ou de fundição, abominação ao Senhor, 

obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido; que desprezar a seu pai ou a sua 

mãe; que remover os limites do seu próximo; que fizer que o cego erre de caminho; que 

perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva; que se deitar com a mulher de seu 

pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai; que se deitar com algum animal; que se deitar 

com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe; que se deitar com sua sogra;  que ferir 

ao seu próximo em oculto; que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente; que não 

confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. 

Deuteronômio 27:15-26 

 

Essa questão remete diretamente ao caráter mágico dos povos, a questão das crenças, 

saberes e superstições. A religiosidade da antiguidade dependia gerar temor, medo, respeito 

às divindades. O termo maldição significava um sinal de alerta que mesmo consciências 

mais endurecidas poderiam compreender. Se não havia o amor humano numa dimensão 

mais profunda, havia a reverencia e a profunda consciência que maldições jamais deveriam 

ser desprezadas ou ignoradas.  

A maldição reflete consequências dos poderes espirituais desconhecidos da antiguidade. Os 

efeitos do pecado, da transgressão. Algo entrou no mundo quando Adão pecou, uma hoste 

de demônios, de poderes descomunais invadiu o glorioso e verdejante planeta terra. Paulo 

compreendia a alteração, a mudança espiritual do universo, que ficou submisso, sujeito a 

forças destruidoras, a vontades e desejos alheios ao ser humano. De tal modo que 

personifica a criação dizendo que a mesma GEME aguardando a manifestação dos filhos 

de Deus, a manifestação de uma geração BENDITA que não é sujeita a maldição! Jesus 

olhando para o estado espiritual da terra declarou solenemente: - O mundo jaz no maligno.  

Existe uma diferença entre a maldição geral, àquela que recai sobre o mundo natural e a 

que recai sobre o ser humano de modo pessoal. A maldição do mundo não é 

necessariamente a maldição do ser humano. Deus tem o cuidado de anunciar que o 

homem, Adão, expressando a humanidade, não é MALDITO. Deus não declarou que o 

PECADO no cosmos, ou mesmo o ato de desobediência ao estatuto da árvore do 

Conhecimento do bem e do Mal tornou a humanidade MALDITA. A terra foi tornada 

MALDITA, significando viver num mundo complicado de se viver, capaz de gerar dores, 

fome, sede, lugar onde se manifestam enfermidades, doenças, fraquezas, danos. Lugar onde 

seremos enterrados. Porém, quando CAIM MATA ABEL é dito MALDITO ÉS TU.  

As maldições de Deuteronomio mostram um principio espiritual, o mesmo que CAIM 

quebrou, que é o resumo de toda Lei: O desprezo ao “Amarás a teu próximo como a ti 

mesmo”. Todas as regras que conduzem a maldição pessoal, a desgraça individual estão 

relacionadas diretamente ou não com o desprezo do ser humano. Até as práticas religiosas 

condenadas levariam a exploração, a mentira, e a prostituição, e talvez ao sacrifício 

humano, assim eram o caráter dos deuses nos dias da promulgação da Lei por Moisés.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/27/15-26
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A COISA MALDITA 

O termo amaldiçoado Em hebraico, pelo menos seis palavras são utilizadas para especificar 

tipos ou formas de maldição: ALAH, Este vocábulo aparece cerca de 35 vezes no Antigo 

Testamento e sempre descreve uma maldição com origem na quebra da aliança com Deus 

QALAL. Este termo aparece cerca de 130 vezes no Antigo Testamento. O sentido básico 

de sua raiz quer dizer “diminuir”, “lidar desdenhosamente”, “ridicularizar”, “zombar”. 

Significa desejar a alguém uma posição inferior ou rebaixá-la de seu estado, ‘ARAR, “Com 

base no acadiano ARÃRU, ‘capturar, prender’, e no substantivo IRRITU, ‘armadilha, 

funda’, Brichto, seguindo Speiser, apresenta a interpretação de que o hebraico Arar significa 

‘prender (por encantamento), cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir’, além 

de QABAB, NAQAB e ZA’AM. Em grego, aparecem quatro: ANATHEMA, coisa 

separada, oferenda, consagrado – ou destinado a perdição, separado para a destruição,  

KATARAOMAI, amaldiçoar, penalidade imposta, condenação KAKOLOGEO, maldizer, 

desejar o mal a alguém  e RHAKA – insensatez, vazio, desprovido.  

No mundo mágico da antiguidade significava o objeto maldito, que carregava a maldição, a 

presença de poderes que trariam desgraças. Atos humanos poderiam amaldiçoar alguém, 

pessoas poderiam nascer malditas, destinadas a uma vida de infortúnios, a realização de 

determinados atos mágicos, o tocar coisas proibidas, desprezar determinados rituais, não 

realizar determinadas superstições, poderiam contaminar a sorte de toda uma comunidade. 

Pessoas malditas poderiam ‘compartilhar’ de sua maldição com outras pessoas. Poderes 

invocados por feiticeiros poderiam incorporar-se a alguém, que adoeceria, que sofreria 

grandes perdas.  Nós podemos ver o medo profundo das maldições no episódio com 

Balaão e os reis de Midiã, e de um modo idêntico ao pensamento mágico da antiguidade a 

situação de Acã, soldado israelita que toma de uma capa e objetos da cidade de Jericó que 

foi amaldiçoada. "Verdadeiramente, fui eu que pequei contra Iahweh, Deus de Israel, e eis 

o que fiz: Vi entre os despojos um belo manto de Senaar e duzentos siclos de prata e uma 

barra de outro pesando cinquenta siclos; cobicei-os e os tomei. Estão escondidos na terra, 

no meio da minha tenda,, e a prata está embaixo" (Josué 7,20-21). 

 

Depois dessa confissão, "todo Israel" tomou a inteira família de Acã e aquilo que tinha 

pego entre os despojos e "o apedrejou e os queimou e os cobriu de pedras" (Josué 7,24). 

O Anátema 

O pecado de Acã tem a ver com o Anátema (em hebraico 'herem'). Anátema significa 

“consagrado”, nesse caso, “separado” e por consequência “intocável”.  Através desse 

preceito o povo de Israel se comprometia a renunciar a toda presa de guerra: os homens e 

animais são mortos, os objetos preciosos pertenceriam ao santuário. 

Os sítios ou lugares amaldiçoados estavam presentes na declaração da Lei, nos objetos que 

não poderiam ser tocados e até nos rituais de purificação com relação aos mortos pelos 

quais os sacerdotes não poderiam se contaminar para que seu ministério abençoador não 

fosse interrompido. Acã toma de um objeto de uma cidade amaldiçoada e por sua causa a 
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derrota alcança pela primeira vez ao pequeno exército de Israel. A coisa maldita e seus 

efeitos não possui representação maior na história das Escrituras e até em paralelos na 

literatura de outras, que a cena em que furtivamente o soldado israelita toma objetos de 

Jericó e enterra perto de sua tenda. Mesmo enterrada e escondida, a coisa era tão 

contaminada por algo invisível, um poder amaldiçoante desconhecido, que era o bastante 

para causar a morte de 2000 soldados. Era o bastante para impedir a continuidade de uma 

campanha vitoriosa e colocar em risco a segurança de uma nação. 

Aquilo que aconteceu com Acã é comum em milhares de culturas. O conceito de 

“sagrado” ou “intocável”, do terreno que não se pode entrar, da coisa que não se pode 

mover, do objeto que não pode ser guardado, do túmulo que não pode ser profanado, do 

corpo ou coisa que não pode ser vista, similar ao conteúdo das doutrinas mágicas e 

religiosas dos povos da antiguidade. Os gentios que leram tais passagens bíblicas 

compreendem perfeitamente o que  acontecia. Em milhares de culturas haverá, para 

complementar o conceito, a figura do “bode expiatório humano”, criminoso ou escolhido 

para carregar os pecados da comunidade que morrerá de modo cruel para que a 

comunidade se livre de um destino similar.  A visão é mágica, O Espírito Santo mostra algo 

que havia em Jericó, algo tão maligno, que contaminava até os bens ali utilizados.  A morte 

dos familiares da pessoa envolvida e mesmo a destruição de todas as suas posses é um rito 

mágico. Acã abre as portas para um mundo que é experimentado por milhares de povos 

pagãos, um mundo de magia ritual, um mundo de coisas mágicas e desgraças causadas por 

atos de desrespeito ao desígnio de deuses ou a quebra de regras espirituais. Em Acã nós 

vemos vários mistérios, o envolvimento de um homem num ato de ganancia, despreza 

ordens divinas, preservando coisas malditas, abre um caminho ou coloca sobre uma 

condição de desgraça a toda uma nação, gerando morte de milhares de soldados, mesmo 

este exército estando debaixo de uma PROMESSA DIVINA, pertencendo a um povo 

separado, estando debaixo do poder de proteção espiritual de um sacerdócio. O que ele faz 

resulta numa situação tão desgraçada, tão perniciosa espiritualmente que a necessita da 

morte RITUAL da família do envolvido.   

Deus não age com base em TABUS. Em preceitos, tradições humanas e nem age 

desprovido de compaixão ou misericórdia. Ele nunca faz algo desnecessário, ele não 

entristece ao ser humano, sem grave motivo e sem que haja necessidade.  A morte de Acã 

ou de sua família foram TRANSITÓRIAS, elas são juízo imediato debaixo da LEI, mas no 

contexto da eternidade Deus é poderoso para ressurreição, pela Graça é poderoso para 

justificar e pela misericórdia, para restaurar em tempo futuro a família que pereceu, ainda 

que tenha ocorrido há 3500 anos atrás. Nem por isso menos DOLOROSAS aos nossos 

olhos, ou menos impactantes.   

Algo sinistro e maligno está acontecendo com a terra, algo oculto, e os atos divinos tem 

uma ordem, ele se movimenta através de seus profetas com uma intenção clara de salvação. 

O resgate da humanidade é uma coisa complexa.  Os paralelos dos atos divinos com os 

atos mágicos da terra são propositais.   

O QUE HAVIA EM JERICÓ que a tornou “intocável”?  A cidadela já existia desde eras 

imemoriais.. Jericó é agora um montículo de três hectares chamado de Tell es-Sultão, 
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localizado ao lado de abundante manancial conhecido como Fonte de Eliseu. O montículo 

foi escavado por Charles Warren (1868), Ernest Sellin (1907-1911), Jonh Garstang (1929-

1936) e a senhorita Kathleen Kenyon (1952-1958). O primeiro escavador concentrou sua 

atenção apenas no montículo, enquanto o segundo realizou descobertas suficientes para 

despertar um grande interesse geral. Mais tarde Jonh Garstang desenterrou partes de quatro 

cidades que tinham existido sucessivamente no lugar desde o ano de 3000 a.C. Ao escavar 

até a base do montículo encontrou vestígios de civilizações da antiguidade extraordinária, 

as mais antigas que se tem encontrado na Palestina. Sua destruição aconteceu em cerca de 

1400 a.C. O que revela uma existência, até sua destruição,  de pelo menos 1600-2000 anos. 

Mais antiga que Jerusalém, Alepo, Susã, Varanasi, Atenas, Beirute, Byblos, Menfis, Nekeb, 

Quingdao ou Kirkuk. 

Por 2000 anos os habitantes de Jericó realizaram atos mágicos que incluíam sacrifícios de 

crianças e prostituição cultual. As muralhas da cidade e talvez todas as casas da cidadela 

eram estabelecidas por “rituais de fundação” que significava que os primeiros filhos/filhas 

seriam mortos, como um ato mágico de proteção, e colocados em jarros que seriam 

incorporados a base, a pedra angular, a primeira base de construção de uma construção, ou 

das partes novas de uma antiga pré-existente.  E é por esse ato terrível que Josué estará 

trazendo a memória dos israelitas quando impuser uma nova maldição sobre os escombros 

de Jericó: 

Disse Josué: “E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: “Maldito diante do Senhor 

seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó; sobre seu primogênito a 

fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas.” (Josué 6:26).  Josué amaldiçoou 

Jericó e disse que quem a reedificasse perderia seu filho primogênito quando fundasse a 

cidade e o filho mais novo quando colocasse suas portas. Anos se passaram até que um 

homem chamado Hiel, betelita, resolveu reedificar Jericó, no mesmo lugar privilegiado de 

antes, e a maldição se cumpriu. “Em seus dias Hiel, o betelita, edificou a Jericó; em Abirão, 

seu primogênito, a fundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas; conforme a 

palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num." (1 Reis 16:34). Hiel 

perdeu seu filho mais velho quando fundou Jericó e o mais novo no final da construção, 

quando as pesadas portas foram assentadas.   



55 
 

 

Havia uma forte razão para que a cidadela maldita não fosse reedificada. Ela era diante do 

Espírito de Deus, que presenciou e testemunhou milhares de sacrifícios de crianças no 

período de 2000 anos, um memorial doloroso, uma visão do inferno e da tragédia do 

pensamento mágico num mundo sufocado pela superstição.   

Todo esse conjunto de coisas que envolvem Acã, conduzindo ao sacrifício de crianças 

levam as bases dos muros e a chamada PEDRA ANGULAR. Eram as principais fundações 

dos muros, das portas de entrada de uma cidade, dos pórticos de uma casa, eram as 

principais pedras de edifícios, das bases de altares e das COLUNAS dos templos da 

antiguidade. Elas também são as pedras centrais dos arcos. Essas bases eram construídas 

com argamassa e outras pedras, eram consagradas por rituais, e na antiguidade eram 

túmulos de sacrifícios de primogênitos.  

Não somente na antiguidade. Uganda é um país com cerca de 20 milhões de crianças e 

jovens vivendo uma situação de violência humana. Onde muitas pessoas ainda acreditam 

que colocar a cabeça de uma criança na fundação de um prédio resultará em prosperidade 

para sua construção. Se o prédio a ser construído for comercial, a prática é mais comum 

ainda há relatos sobre crianças jogadas vivas sob a fundação de algumas obras. O governo 

local não nega o problema, mas, oficialmente admite 50 mortos entre 2006 e 2011 e o 

desaparecimento de 300 crianças. 

 

"A pedra que os edificadores rejeitaram, foi posta como pedra angular" (Salmos, 118:22) 
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Quando o Espírito de Deus concede essa revelação a Davi, a respeito do ministério de 

Cristo, da rejeição do Messias, essa realidade mágica estará sendo referenciada mais uma 

vez. 

At 4.11 O apóstolo Pedro diz: Este Jesus é a Pedra rejeitada por vós, os construtores, a 

qual se tornou pedra angular. Ef 2.20 Paulo diz: Edificados sobre o fundamento dos 

apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a Pedra Angular. 1ª Co 10.4 E 

beberam todos da Pedra espiritual que os seguia e a Pedra era Cristo. 1ª Pe 2.4 diz: E 

chegando-vos para Ele pedra Viva, reprovada na Verdade pelos homens, mas para com 

Deus eleita e preciosa. 6 Pois na Escritura se diz: Vede, ponho em Sião uma Pedra Angular, 

eleita e preciosa; e quem nela crer não será confundido. Mt 21.42 Jesus diz: Nunca leste 

nas Escrituras; A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a Pedra Angular; 

o Senhor fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. 

Is 28.16 Portanto assim diz o Senhor Deus: Vede, assentai em Sião uma pedra, uma já 

provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada; aquele que crer 

não será confundido 
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A religião da antiguidade baseava suas crenças em práticas para protege-los dos poderes de 

espíritos dos mortos, que dominavam grande parte do seu pensamento. Na religiosidade 

mágica CRIAM que somente daquele modo poderiam ser preservados da ira e da maldade 

de poderes que desconheciam. Faziam por ordens de feiticeiros-sacerdotes, e tal oferenda 

era algo de muito VALOR, porque o sacrifício humano na antiguidade era o mais alto nível 

de sacrifício oferecido aos espíritos dos mortos, fossem eles somente espectros errantes, ou 

divinizados e oferecidos às divindades. Eram dois os grupos principais ao qual temiam, 

deuses de origem mítica e aos mortos.  Nas transformações da religião da antiguidade, 

sempre em mutação, haverá um momento que tanto na Mesopotâmia quanto na África e 

no restante do mundo somente REIS ou reis-feiticeiros poderão realizar ou exigir 

sacrifícios humanos. Jericó é de um tempo anterior a este. O mundo onde os profetas 

do Velho Testamento vivem é hediondo em práticas religiosas.  

Ao imaginarmos pais e mães chorando diante de uma fundação, que continha os restos de 

uma criança amada, podemos entender a PROFUNDIDADE da parábola e dos termos 

“quem CRER na PEDRA”  não será CONFUNDIDO. Quem “beber da Pedra”, 

lembrando os ritos onde vinho era derramado sobre a fundação, onde os que participavam 

do rito tomavam uma bebida ritual.      

Jesus substitui toda a maldade mágica, todo o panteão de imaginação mágica depravado da 

antiguidade. Ele representa em si mesmo a essência das religiões da antiguidade, para 

resgatar o ser humano do mágico para o celestial, do mistérios de maldade para os 

mistérios de Sabedoria de Deus.  
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O MISTÉRIO DA CRUZ 

A sétima coisa sobre a cruz é a revelação do amor, DO TREMENDO AMOR DIVINO – 
o cumprimento do Quando for levantado a todos atrairei para mim – que é a razão maior 
da crucificação. Ela é um ato de amor doentio, ousado e supremo, de representação 
universal. Ela é a soma de todos os medos e de todas as crenças, todo o mundo mágico 
religioso nela está contido e por ela é superada.  

 
A CRUZ DO CALVÁRIO 
 
Todas as significados mágicos do mundo da antiguidade estão melhor representados pela 
morte e ressurreição de Cristo do que por quaisquer dramatização religiosa da antiguidade.  
 
O magico do mundo da antiguidade é talvez a maior prova da sublimidade, da originalidade 
e da sabedoria divina em Cristo manifesta. Todos os atos proféticos são tão maravilhosamente 
mágicos que iluminam todas as tradições magicas de todas as nações do mundo. Ao ler este estudo você 
entenderá a história MÁGICA jamais contada sobre o miraculoso em Jesus e nas 
Escrituras. Essa frase enigmática criada especialmente para este estudo significa que o 
evangelho magico do mundo pagão ou as historias míticas que contem  as realidades 
similares ao evangelho, tais como a ressurreição e a morte de um “deus salvador” são 
somente a ponta de um iceberg de revelação do caráter de Cristo similar ao que Don 
Richardson leu nas culturas do mundo no Seu livro o Fator Melquisedeque.  
 
Na cruz estão presentes todos os pensamentos sobre apaziguar deuses, a função e essência 
dos sacrifícios, o cumprimento de todas as práticas mágicas da antiguidade. 
 
DECIFRANDO O MISTÉRIO DA CRUZ. 
 
Porque Jesus não morreu atropelado por uma bicicleta? Melhor, porque ele tinha que 
morrer de morte tão estupida? Não bastaria ter nascido e vivido como outro ser humano 
qualquer, apesar de não pecar, e no final da vida, já velhinho, recostar a cabeça num 
travesseiro e expirar suavemente? Não podia ter sido morto de modo mais “suave” quem 
sabe um afogamento, uma queda ali da piscina de Silóe, um acidente qualquer.  Ter evitado 
tamanha dor quem sabe ser degolado como João Batista, afinal entre essa morte e a de 
cruz, o primo de Jesus levou vantagem. Não bastava então,  Jesus ter nascido, aberto os 
olhos, suspirado e partido?  Jesus morre com cerca de 30 anos, o que era a metade dos dias 
normais da vida de uma pessoa de sua época.  Segue um rígido cronograma profético na 
qual mais de 300  profecias predizem cada passo, cada ato, do nascimento até a sua morte, 
sua vida está pré-escrita, está revelada nas páginas das Escrituras, muito antes que nascesse. 
Porque, meu Deus, a cruz foi uma NECESSIDADE para a expiação, para a redenção, para 
um expurgo do pecado de terceiros, no caso nós. Porque Jesus nos substitui, não seriamos 
nós que deveríamos pagar pelos nossos próprios erros? Melhor, COMO É que ele nos 
substitui? Por quais leis espirituais vigentes nesse universo doido, alguém pode substituir 
alguém no que tocante a sua RESPONSABILIDADE espiritual?  Porque Deus nos chama 
para comunhão com ele, nós pessoas acostumadas a figurinhas doces compartilhadas no 
whatzap, geração protetora de baleias, golfinhos e protetoras dos animais, cercados por 
declarações de Direitos humanos, tendo como tortura como crime-hediondo, através de 
uma expediente tão horrendo, como a crucificação? 
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Não bastava uma conversa franca, uma manifestação angelical, um sonho celestial, ou um 
cerimonial mais doce, tipo batismo nas águas, um mergulho no mar, ou outra coisa mais 
amena que representasse a nossa purificação? Tinha outro jeito não?   
O mistério da cruz não abrange somente a geração coca-cola, ou a civilização moderna. Ela 
representa realidades tanto na terra como no céu ela diz respeito a nós seres humanos, aos 
anjos e aos demônios. Ela é dirigida a TODAS as gerações e a todos os povos, raças, tribos 
e nações. Ela transpassa a história humana e a história individual de cada civilização. O 
mistério da cruz está considerado numa profecia: 
 
João 12 
 
…31Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será 
expulso. 32Mas Eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para 
mim.” 33Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. 
Do mesmo modo foi estabelecido por Isaías: 
 
Isaías 11:10 
 
Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue com um sinal para os povos, será procurada 
pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. 
 
E só temos como entender a sabedoria divina manifesta neste sinal, se entendermos tudo 
que o ser humano realizou no mundo na busca do perdão e da comunhão com Deus. 
Significa penetrar profundamente na consciência mágica do ser humano. 
 
Quando Jesus foi crucificado, Pilatos escreveu a frase que foi posta na cruz. As palavras 

por eles escolhidas desagradaram as lideranças judaicas que lhe pediram que fossem 

mudadas. Ele recusou-se. "E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz; e 

nele estava escrito: JESUS NAZARENO, O REI DOS JUDEUS. E muito dos judeus 

leram esse título; porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade; e 

estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus 

a Pilatos: Não escrevas, O Rei dos judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos judeus. 

Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi" (Jo 19:19-22). 

Na cena do calvário, na cruz  estarão presentes toda a essência das religiões da antiguidade. 
Nela as civilizações enxergariam a imagem do Rei feiticeiro da antiguidade que era 
responsabilizado pela prosperidade das nações e culpado da calamidade publica, 
eventualmente sendo sacrificado para apaziguar os deuses,  nela os povos veriam a 
substituição do rei antigo que era tido como homem-deus, mas que ao sinal de 
envelhecimento ou enfermidade era substituído de modo violento do poder, porque um 
representante divino perdia esse status de demonstrasse sinais de fraqueza ou demência,  e 
poderia  influenciar na desgraça nacional. Nessa cena podemos ver o modo como os 
antigos viam a magia, imitando cenas da natureza, substituindo a realidade por 
simulações ou dramatizações (o bonequinho espetado que representa o inimigo, a 
imagem que representa a deusa, o pedaço da roupa ou cabelo que representa a 
pessoa que se quer enfeitiçar, o laço que amarra a mão para refletir magicamente 
na pessoa que  o mago quer prender a ela espiritualmente, etc). Quando Jesus realiza 
seu ato profético, sua morte é entendida como poderosa para representar e realizar a cura, a 
libertação, a purificação de modo integral, porque os povos da antiguidade entendiam que 
uma ato mágico, podia realizar exatamente aquilo que ele representava. Na antiguidade o 

http://bibliaportugues.com/kja/john/12.htm
http://bibliaportugues.com/john/12-31.htm
http://bibliaportugues.com/john/12-32.htm
http://bibliaportugues.com/john/12-33.htm
http://bibliaportugues.com/isaiah/11-10.htm
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ser humano era profundamente ligado ao culto das árvores sagradas, que um dia por sua 
vez foram tidas como habitáculos do espírito humano, ou de fantasmas, e o cortar do galho 
simulava a perda da imortalidade, ou da proteção do ‘espirito da floresta” que protegia ao 
sacerdote, tornando-o um mortal. Jesus é atado a uma árvore sem vida, um lugar 
amaldiçoado por sua morte, a cruz simboliza a árvore maldita; Jesus era rei e sacerdote ao 
mesmo tempo, como muitos reis-sacerdotes da antiguidade, ele intercede numa floresta 
porque a terra estava intimamente conectadas a deusas da fertilidade, os bosques eram 
considerados sagrados, e a partir de um bosque Jesus iniciará a libertação da terra, do 
mundo escravizado pela religião antiga. No calvário podemos enxergar o rito do bode 
expiatório humano, o ‘veículo’ e pobre-coitado no qual eram jogados o mal e as desgraças e 
que era sacrificado pelo bem da comunidade, comum em muitas civilizações; assim 
também podemos enxergar o rei-transitório, uma vitima escolhida para ‘simular’ o papel do 
rei por alguns dias, e logo após ser morto como oferenda a deuses, para substituir a morte 
de um membro da realeza.  Jesus assumirá o papel da vitima, mesmo sendo ele príncipe-
herdeiro e tendo direito ao trono, ou seja ele será o Rei Eterno que ao invés de se esquivar 
de sua obrigação de expiar os pecados de seu povo, os assumirá;  Jesus é o cumprimento 
dos ritos de pranto, ou choro fúnebre pelos deuses, representa de modo único ao choro 
das moças por Virbio, do sacerdócio de Diana em Nemi na Itália, ele é o PERFEITO 
cumprimento de milhares de ritos, tais como o mito do jardim de Adônis,  tais como  as 
realidades representadas pelo choro por Osíris, ou por Tamuz e pelos demais deuses que 
morriam por ciúme ou pelo amor de uma deusa consorte. Jesus representa em plenitude a 
crença do ‘espírito dos grãos’ onde as sementes eram tratadas como divinas pelo mistério 
da germinação,  
E sim, todas essas coisas podem ser lidas a partir desta cena.  
O mundo mágico da antiguidade aos tempos moderno distorce conceitos divinos, subverte 
significados sublimes, perverte o sentido mais profundo das coisas que que evoca, muitas 
das quais sequer compreende.  
Foi o que Paulo compreendeu das práticas mágicas do mundo religioso quando no livro de 
Romanos declara: 
 
…22E, proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom 
senso 23e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a 
semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. 24Por 
esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades 
pecaminosas do seu coração, para degradação de seus próprios corpos entre si. … 
 
Transformaram a adoração de Deus na dos ídolos, mudaram ou metamorfosearam a gloria 
de Deus na gloria ou glorificação da Criatura. Pegaram a madeira de instrumentos musicais 
e transformaram em instrumentos de tortura. Tomaram ferramentas de agricultor e 
mudaram e armas de guerra ao contrario da profecia de Isaias: 
 
4Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos; e estes converterão 
suas espadas em lâminas de arado, e as suas lanças, em foices; uma nação não mais 
levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas 
 
Contudo  o material espiritual, a essência inicial era de boa qualidade. Os povos possuíam 
uma visão do verdadeiro, visão imperfeita,  doada por misericórdia,   que rejeitaram através 
de fábulas! Distorcendo antigas revelações, originaram a magia. “Mataram meus 
profetas”. E roubaram suas profecias.  Todos os conceitos teológicos e princípios 
doutrinários extraídos das paginas do Novo Testamento estão presentes no mundo mágico 
da antiguidade. Redenção, Substituição, Remissão, Divida, Pecado, Regeneração, 

http://bibliaportugues.com/romans/1-22.htm
http://bibliaportugues.com/romans/1-23.htm
http://bibliaportugues.com/romans/1-24.htm
http://bibliaportugues.com/isaiah/2-4.htm
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Transformação, Renascimento, Intercessão, Salvação até mesmo  Graça,  Favor,  Maldição, 
Benção, profecia,   Autoridade espiritual e até mesmo  operação milagrosa ou maravilha.  
Aqui se descortina um dos mistérios da pessoa de Cristo. As religiões de mistérios da 
antiguidade possuem cada uma delas poucos princípios bíblicos presentes. Mas, a soma de 
todas as religiões do mundo de eras e povos diferentes abrangem  princípios que 
Convergem numa Única Pessoa. Que é incomparável. E impossível de ser imaginada, 
concebida humanamente ou conceituada. Jesus é impossível de ser inventado porque sua 
doutrina está esboçada em todo o mundo magico da antiguidade e é necessário todo 
ele, absolutamente todo  este mundo mágico, para expressar o que ele É.  
 
Para eu compor um personagem que representasse com tamanha propriedade os mais 
profundos conceitos religiosos, míticos e mágicos  presentes em todo o mundo em 
todas as eras eu teria que ser um escritor onipresente e onisciente. O termo religião de 
mistério significa que só tem acesso aos segredos dos ritos pessoas escolhidas e separadas 
para isso, algumas num processo que dura toda sua vida, de onde vem o conceito do sagrado, 
coisa a que poucos possuem acesso e que menos ainda compreendem o que esta 
acontecendo, segredos guardado por sacerdotes e por famílias com base em hereditariedade 
com a obrigatoriedade de guardar os segredos dos ritos enquanto viverem e o dever de 
transmitir tais mistérios somente a indivíduos especiais que darão continuidade ao 
ministério mágico enquanto viverem. É impossível ao estranho o acesso a tais segredos. 
Tudo que conhecemos sobre tais religiões é a representação visível dos motivos ocultos 
através de elaborados cerimoniais. Através dos atos mágicos, dos ritos, cerimonias, liturgias, 
danças, cânticos, dramatizações, etc.   
 
Como então, poderíamos compor um personagem tão profundo, tão cheio de significados, 
que expressasse com tamanha intensidade os anseios mais relevantes das religiões de 
mistério, espalhadas em dezenas de milhares de locais sagrados ao redor da terra, 
representadas em dezenas de milhares de gestos, cerimoniais e dramatizações em milhares 
de culturas, tradições e línguas, que perpetuam ritos hereditários e inacessíveis, atemporais? 
Como existir uma figura que pudesse reproduzir em seus milagres ritos e cerimoniais que 
estão em continua mutação, transformação e adaptação, no decorrer da história?   
O mais fabuloso antropólogo do universo não teria poder de raciocínio que bastasse para 
...construção de um sujeito como Cristo. 
A primeira proibição divina com relação ao sacrifício, 430 anos antes que se iniciasse o 
serviço de um sacerdócio exclusivo concedido através de Moisés e a ESTREITA 

PROIBIÇÃO DO SACRIFÍCIO HUMANO.  

Os atos “mágicos”  divinos são estabelecidos por uma LEI maravilhosa. Toda a feitiçaria 
do mundo é voltada para destruição do inimigo. Ela reina sobre a morte, sobre a 
enfermidade, sobre a anulação. Ela capacita os poderosos através da destruição dos fracos, 
ou daqueles que não se ‘endividaram’ o suficiente para ‘suplantar’ a magia alheia, a 
invocação maligna de terceiros. A cada ato de ataque mágico, a pessoa atacada necessitava 
se defender com uso de ‘recursos’ mais poderosos, o que dependia de mais rituais, mais 
vítimas, até chegar ao nível mais alto que seria o sacrifício humano de uma pessoa amada, 

mesmo um filho ou filha.  

A LEI MARAVILHOSA que estabelece todos os rituais do Velho Testamento é o perdão 
e o amor ao próximo: 

“Pois toda a Lei se resume num só mandamento, a saber: “Amarás o teu próximo como a 

ti mesmo”  
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Os atos similares aos atos mágicos realizados em todo o mundo são mudados na sua 
essência pela “lei do amor”. Esse é a essência da manifestação de PODER do Velho 
Testamento. Livramento, Salvação, Preservação, Cuidado, Proteção – sem 

ENDIVIDAMENTO.  

A GRAÇA era reconhecida como Favor dos deuses, que eram VOLUVEIS, que podiam 
mudar a qualquer instante de opinião. A LEI estabelece um modo de viver que não podia 
ser ‘burlado’. A LEI divina era o tratado maior de magia para o mundo de antiguidade. A 
lei era uma maravilha, porque o Deus que se revelava através dela não mudava nunca de 
opinião, era FIEL, constante, amoroso, perdoador e suas exigências jamais retiravam o 

foco da JUSTIÇA.   

Os detalhes da personalidade divina estavam dispersos até em suas oferendas, em suas 

oblações.  

E a sua libação será a quarta parte de um him para um cordeiro; no santuário, oferecerás a 

libação de bebida forte ao Senhor. Números 28:7 

E de vinho para a libação oferecerás a terça parte de um him ao Senhor, em cheiro 

suave. Números 15:7 

Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo, e a sua libação. Números 
28:10 

E de vinho para libação prepararás a quarta parte de um him, para holocausto, ou 

para sacrifício para cada cordeiro; Números 15:5 

E de vinho para a libação oferecerás a metade de um him, oferta queimada em 

cheiro suave ao Senhor. Números 15:10 

Era tanto vinho derramado nas libações divinas que o Deus de Israel só podia estar 
vivendo BEBADO. E mesmo BEBADO ele nunca renegava seus valores. Ele não tinha 

mudança, nem variação, diferente de todos os outros deuses da antiguidade!  

Não há diferenciação em milhares de culturas, em especial na africana, da função de 

sacerdote e mago/feiticeiro.  Quando o Espírito Santo propor o sacerdócio Levítico, é 

diante deste resumido quadro mágico mundial que ele estará apresentando-se. O 

fenômeno da magia é internacional e atemporal, ele é imemorial, seus primeiros registros se 

perdem na história assim como as tradições que deram origem aquilo que as antigas 

civilizações praticavam.   

Confúcio sabia da importância dos ritos para os chineses e por isso defendia sua 

importância entusiasticamente. Ele compreendera que o ritualismo era uma tendência entre 

os chineses e não apenas um fenômeno religioso ou intelectual; do mais alto governante até 

o povo, a sociedade como um todo se governava e estruturava-se em torno de seus ritos e 

costumes, criando assim os padrões para sua estabilidade e continuidade. Por conta disso, 

uma das principais obras por ele resgatadas foi o Liji (Livro dos ritos), no qual se descreve 

aspectos diversos da vida chinesa, desde a arte de governar até as regras de vestuário e 

etiqueta. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/28/7+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/15/7+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/28/10+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/28/10+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/15/5+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/15/10+
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Figura 7.1: A palavra li, em sua grafia antiga. Esse ideograma representa a junção de três 

sinais: o vaso de bronze, “obter” e “conhecimento”. Li significaria, portanto, algo como 

“obter conhecimento (ou revelações) por meio de oferendas (ou sacrifícios)”. Como vaso 

de bronze era considerado o ápice das técnicas antigas de fundição, o significado do 

ideograma aponta para uma devoção ao saber, tanto no sentido intelectual, quanto no 

sentido espiritual. Por causa disso, a tendência a traduzir li como ritual (no sentido 

religioso) foi muito grande entre os primeiros tradutores ocidentais do chinês; contudo, li 

pode ser compreendido também como “cultura”, se entendermos que ela pode significar 

uma devoção aos saberes antigos. 

O Espírito de Deus conhecia essa visão mágica, a imaginação mágica, o pensamento ou 

ortodoxia mágica do pensamento humano.  

As ESCRITURAS não pertencem a uma  geração, antes a todas. Assim como a todas as 

tribos, raças, nações e povos.  Deus está escolhendo os cenários, as dramatizações, as cenas 

proféticas e aquilo que diz de modo a ensinar as coisas celestiais ao mundo mágico de 

então. Ele está declarando profecias e ASSOMBRANDO a magos, ele está traduzindo 

propósitos eternos de modo a IMPACTAR essa consciência mítico-mágica, e traduzindo 

sua vontade para a imaginação mágica do mundo de então. 

O ato de amaldiçoar era realizado por agentes humanos. Por sacerdotes de mistério, por 

feiticeiros, por amaldiçoadores profissionais ou por reis-feiticeiros. Ler que um ser celestial, 

sobrenatural, desconhecido pela maioria das mitologias, os anjos, proclamaram uma 

maldição era algo muito, muito, muito impactante.    

 As religiões tinham os cantos, as liturgias, as preces e orações, danças e louvores para 

honrar ou apaziguar os deuses, contudo em cada templo de então havia uma segunda 

tradição, a tradição mágica, que era a da realização de simpatias, uso de amuletos, 

da escrita  mágica, uso de objetos mágicos capazes de afastar poderes malignos e 

atrair a boa-sorte e o uso corrente de feitiços de toda espécie.  
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Algumas orações e louvores do livro de Salmos assemelham-se as “formulas mágicas” das 

liturgias existentes. O Espírito de Deus concede uma FORMA  que seja 

CONTEMPORANEA.  Que seja PRÓXIMA ao que os povos fazem.  

Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e 

broquel. 

Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,. 

Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e 

dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa 

dos ímpios. 

Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. 

Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 

Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. 

Salmos 91:4-11 

Esse texto é mágico em toda sua essência. Na forma, na aparência, na entonação! As 

palavras facilitam decorar, e recitar. parece um mantra indiano na língua hebraica. O caráter 

mágico do salmo 91 é tão evidente que até a tradição cristã produziu uma “superstição”.  

Milhares abrem as Escrituras na página do Salmo 91 e imaginam que a simples “recitação” 

e deixar os textos à mostra na sala ou local separado é o bastante para “proteção” contra 

todo o mal.   

O fato do Espírito de Deus escolher apresentar promessas, profecias, esperanças, 

revelações divinas, coisas espirituais em forma “mágica” não é desculpa para realizar 

“mágica” através das Escrituras.  

O pensamento mágico é fruto da imaginação humana, lidando com coisas espirituais, 

dissimulando conceitos, distorcendo realidades espirituais normalmente com apoio de 

poderes externos de ordem maligna, de origem maligna. O mundo mágico se baseia em 

interpretações e práticas com base em práticas mágicas que são iniciados na antiguidade, 

cuja origem se perdeu.  

O pensamento profético tem origem, não em mistérios da antiguidade ou práticas mágicas. 

Elas se originam no Espírito de Deus que é a FONTE das operações espirituais e das 

afirmações, da Sabedoria, do Conhecimento manifestado. O pensamento profético é 

fruto da IMAGINAÇÃO DE DEUS, se origina nele, diretamente nele.   

O Universo é essencialmente mágico em todas as suas dimensões, não do tipo de magia 

imaginada pelos antigos, mas segundo a magia de Deus, seu poder maravilhoso que 

sustenta toda a existência. Aos olhos da magia da antiguidade nós leremos uma ordem 

mágica que será confrontada contra outra e mais poderosa ordem mágica, a dos 

PROFETAS.  A didática divina irá contrastar o mágico das coisas com o mágico que ele possui,  

seguindo os  passos da perdição humana nas entranhas do místico e do fantástico, guiados 

à dimensão do sobrenatural por guias errados. Deus vai contrastar os encantamentos dos 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/4-11
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magos com o encantamento de sua pessoa, vai deixar claro que o poder das palavras dos magos 

e feiticeiros não é nada diante da palavra inspirada na boca de seus profetas, que a 

maldição lançada pelo feitiço de milhares de artífices especializados em mistérios ancestrais, 

repassados de geração em geração de pessoas dedicadas e consagradas a tais mistérios, 

disciplinadas por práticas espirituais e mágicas, nada poderão contra o tipo excelente de 

poder que ele deseja manifestar. O caráter mágico dos profetas atesta-os como magos que 

não podem ser vencidos em batalhas de poderes, atestam-no os feiticeiros do Egito quando 

invocam poderes da requintada sabedoria egípcia que um dia seria exportada a todo o 

continente africano, sendo humilhados pela tremenda e espantosa força do sinais 

miraculosos operados por Moisés.  

A força e inspiração em atos mágicos está presente em todo o mistério das atividades sacerdotais. As 

roupas e os rituais de consagração de um sacerdote judeu são similares a de milhares de 

sacerdócios mágicos ao redor do mundo. O mistério da arca que não pode ser tocada, o 

misterioso objeto que só pode ser visto por sumo-sacerdotes faz referencia a todo tipo 

de objeto mágico que um dia foi adorado e reverenciado na terra da antiguidade. Mas 

apesar dos paralelos do poder do Espírito com as coisas consagradas de modo mágico nas 

regiões vizinhas, os simbolismos e atos rituais dos sacerdotes segundo a Lei realizam 

exatamente aquilo que deles se espera. São magia que funciona porque não são baseadas 

na imaginação, em tradições ou traduções de sonhos de antigos magos, pelo contrário, são 

atos mágicos que foram determinados por Deus. Essa é a grande diferença entre pegar um 

ramo de hissopo e molhá-lo com sangue de cordeiro e aspergi-lo depois no inicio  das 

colheitas, e os rituais de sangue de uma virgem para obtenção de boa safra dos Astecas. 

Deus ergue o tabernáculo  na terra com uma missão que poucos compreendem. A religião 

da antiguidade é regida por sacrifícios humanos, em toda a extensão da religiosidade 

humana. A maioria destes sacrifícios conforme uma impressionante integração realizada 

por J Frazer em seu livro “O Ramo de Ouro”, em algum instante referenciava ao ciclo 

produtivo da terra. A abundancia das colheitas significava vida e a magia da antiguidade em 

inúmeros casos atrelava tanto a sexualidade humana como a vida humana, ao ciclo das 

estações, das chuvas e das colheitas.  A abundancia das terras de Canaã que eram “terra 

onde mana o leite e o mel” era um produto direto da bondade de Deus, fruto de um 

ministério nacional,  de um sacerdócio que era centralizado, visível, reconhecido pela 

maioria dos povos – onde a abundancia PERENE, assim foi por cerca de 1000 anos, 

JAMAIS DEPENDEU de qualquer sacrifício humano. Quando Israel iniciou seu 

sacerdócio os sacrifícios humanos de fundação eram comuns em toda a região. Mas, com o 

passar dos anos as religiões vizinhas foram sendo MUDADAS.  Influenciadas por uma 

‘realidade mágica’ onde significados espirituais profundos eram demonstrados de modo 

suavizados, onde os rituais são cheios de significados, mas não incorporam 

CRUELDADE.  São ATOS MÁGICOS semelhantes aos ritos mágicos de milhares de 

culturas, mas não INVOCAM INJUSTIÇA, não invocam o mal, a destruição, a 

enfermidade, a praga, a derrota, não pregam a INIMIZADE. 

A INIMIZADE era a base de toda a filosofia mágica da antiguidade.  Tudo visava evitar o 

dano, causar o dano, impedir ou anular o ato inimigo, aprisionar pessoas, submeter alguém 
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a sua vontade, alcançar bens, prosperidade á custa do qualquer coisa, até mesmo a alma 

alheia.  

No Tabernáculo todos os atos mágicos, todos os rituais, todo o conteúdo lúdico, todas as 

representações espirituais conduzem ao perdão, à reconciliação, a justiça. Seus sacrifícios 

não evocam ou convocam morte de ninguém e só se aproximam do tabernáculo quem 

admite suas próprias falhas.  Nele não se busca poder para destruir, antes perdão por ter 

amado menos do que se devia amar.  Perdão pela injustiça que foi realizada contra outrem.    

Os sinais dados pelo sacerdócio são mágicos porque os israelitas necessitam perceber que 

todos os conceitos do mundo mágico de então são por Deus utilizados de modo PLENO, 

concedendo PLENITUDE às coisas mágicas imaginadas.  

Os montes eram sagrados e consagrados à dezenas de divindades, zonas sagradas, portais 

dos deuses, lugares reservados nos quais se erguiam templos e se faziam sacrifícios tornado 

assim superior, sagrado e mágico pela presença de algum tipo de espírito,  enaltecido assim 

pela visão de um sacerdote ou mago, ou reverenciado pela literatura religiosa que declarara 

que esse ou aquele lugar havia sido visitado pessoalmente pela divindade adorada. Então o 

Deus verdadeiro descerá e caminhará no monte Horebe e o conceito de montanha sagrada 

difundido por tantas religiões será somente uma parábola e uma representação daquilo que 

ocorreria verdadeiramente quando Javé se encontrasse com seu profeta, Moisés, na entrega 

da lei, ou quando ordenasse que outro profeta saísse do interior de uma caverna porque o 

esperava do lado de fora para com ele conversar. 

A responsabilidade pela prosperidade estava atrelada a postura e equidade dos reis da 

antiguidade. Essa integridade foi depois acrescida aos demais membros da família real, de 

modo que os príncipes deveriam agir com legitimidade para que a ira dos deuses não 

destruíssem a comunidade. Davi vê atônito a morte de milhares de israelitas consumidos por uma 

praga que os fulminava quando os tocava, e seus olhos são abertos para que veja uma operação angelical 

que envolve um ato seu que desrespeitava uma ordem divina acarretando imediata maldição.  

Num dorama coreano de ficção histórica pessoas sofrem com uma praga causada por 

feitiçaria, mas culpam a chegada de uma forasteira, princesa do reino, porque acreditam que 

ela é amaldiçoada. O rei manda que ela seja queimada, para que a praga cesse, o que 

felizmente não acontece porque a salvam no ultimo instante.   

Temos que compreender que, apesar da universalidade do pensamento mágico, que é tal 

como o lúdico, uma dimensão da psique humana, a inspiração dos atos mágicos do mundo 

todo foram profundamente afetados pelas operações milagrosas e as realidades espirituais 

que são referenciadas ao tabernáculo. Há um impacto mundial nas crenças, na literatura e 

nos conceitos que certamente serão releituras dos eventos do tabernáculo e das coisas que 

os profetas realizaram debaixo do poder do Espírito. Aquilo que acontece em centenas de 

lugares do mundo desde aproximadamente a saída de Israel do Egito tem heranças em 

rituais e lembranças dos judeus dispersos pelo mundo, e suas histórias fantásticas contadas 

por peregrinos nas muitas migrações das tribos de Israel dispersas pelo mundo. Se 

observarmos atentamente algumas práticas rituais e até algumas práticas mágicas elas serão 

muito próximas a cenas que ocorriam diariamente tanto no tabernáculo como no templo.  
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A magia ou seus paralelos estarão presentes desde o modo como Jesus expulsa aos 

demônios até aos desdobramentos das profecias de Apocalipse. Ela está bem 

representada nos sinais e prodígios da mentira realizados pelo falso profeta, na cena da 

ressurreição da besta ferida ou vivificação de sua  imagem, um ato de magia tentado por 

milhares de magos, está presente nos enfeites e no cálice erguido nas mãos da prostituta-

feiticeira que monta o dragão. O ato de Jesus tomar das mãos ao livro e a abertura dos 

selos são atos mágicos, ou atos proféticos com paralelo a atos mágicos, porque cada coisa 

que Jesus fará para cumprimento das profecias foi feito nas nações citadas pelas Escrituras 

em algum instante de suas existências como atos mágicos. Os selos quebrados remetem a 

livros  que deveriam ficar selados ou lacrados para sempre, lembram-nos a mágica caixa de 

Pandora que aberta trás o sofrimento aos homens, a transmutação do universo, a Nova 

Terra e o Novo Céu são como um ato de ALQUIMIA, onde Deus transforma ou 

transmuta o universo com base no seu tremendo poder. A cidade é feita de Ouro PURO, 

suas ruas são de ouro fazendo referencia ao fato de que o ouro era usado em atos de magia 

em todo o mundo, era buscado como objetivo dos alquimistas e magos que gastaram 

milhares de anos em busca de fórmulas que pudessem fabricá-lo e outro tanto em 

processos que pudessem falsificá-lo, para lucrar com a ingenuidade alheia. A metalurgia foi 

um ofício sagrado da antiguidade, havendo forjas que até foram consagradas com 

sacrifícios para que a partir delas pudessem ser forjados objetos mágicos ou armas 

especiais. A magia fez tudo que estava ao seu alcance, para alcançar a imortalidade. Milhares de 

soberanos dedicaram suas vidas a busca de um elixir da imortalidade, essa era a tônica de 

centenas de rituais, a prolongamento da vida de príncipes, reis, nobres. (A "imortalidade 

corporal", o fim supremo dos mestres taoístas, era habitualmente obtida quando se 

absorviam os elixires preparados em laboratório (cf. Needham , V, 2, pp. 93 s.). ) 

A ressurreição é o ato mágico mais inconcebível de todos, além de todos os 

recursos, práticas e poderes mágicos exercidos por muitos. Ela é o limite que não 

pode ser ultrapassado pelo homem, marca de um tipo de poder cuja origem 

verdadeiramente  é Deus.  A destruição da morte, melhor, sua convocação pela boca de 

Deus em Apocalipse é um assombro, uma loucura, um devaneio, um ato de poder 

absoluto; o desejo da magia é o do exercício de uma fantástica autoridade que não foi 

concedida a nenhum habitante nem desta terra e nem do além, somente aquele que venceu 

todas as coisas. A sua autoridade sobre poderes espirituais é o que foi tentado com orações, 

rituais, amuletos, em vão. O nome de Jesus possui em si todas as representações do ideário 

mágico desde o tempo do Egito, ele representa as palavras secretas, os feitiços mais 

remotos, as escritas mágicas nas paredes dos túmulos que tentavam tirar o discernimento 

de Tiamat, seu nome possui a força que os amuletos chineses, coreanos, indianos e 

japoneses não possuem, podendo verdadeiramente CONTROLAR PODERES 

ESPIRITUAIS, na suprema ofensa a todo poder mágico vigente, revelando uma dignidade 

que nenhum tipo de superstição possui.  

Cada cena que envolve o ressurreto é propositalmente de magia insinuada. Um dos 

princípios da magia é que poderes podem ser transmitidos pelo toque em objetos ou 

pessoas dotadas de poderes. Mesmo inadvertidamente o toque em uma “coisa mágica” 
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pode manifestar poderes extraordinários, geralmente para a desgraça de quem a ousou 

tocar. A mulher com fluxo de sangue entra dentro do domínio da imaginação 

mágica quando toca a Jesus e é instantaneamente curada.   

A ceia do Senhor seria considerada de mal-agouro, um elemento amaldiçoado, um 

‘banquete maldito’ pelo pensamento mágico da antiguidade. Porque depois dele, só 

aconteceriam tragédias.  

Reis que são mortos ao fim de um prazo determinado 

Nos casos que descrevemos até agora, o rei ou sacerdote divino conserva sua 

função com o assentimento do povo até que alguma deficiência evidente, algum 

sintoma visível de má saúde ou envelhecimento, mostre sua incapacidade de 

cumprir os deveres divinos; mas só quando tais sintomas são claros é ele eliminado. 

Há certos povos, porém, que julgam pouco seguro esperar até mesmo pelo mais 

leve sinal de decadência, e em lugar disso preferem matar o rei enquanto ainda está 

em pleno vigor.  

Temos as cidades refugio que abrigavam os homicidas presos até a morte do sacerdote. A 

decadência do rei/sacerdote vai descortinar o significado da enfermidade lançada sobre 

Cristo! 

Assim, fixam um prazo para o seu reinado, findo o qual ele tem de morrer. Esse 

prazo é bastante curto, para excluir a possibilidade de degeneração física durante o 

reinado. Em certas regiões do sul da Índia, o período fixado era de doze anos. Assim, de 

acordo com um velho viajante que percorreu a província de Querala, cerca de vinte léguas a 

nordeste do cabo Comorim, "há uma casa de orações dos gentios, onde há um ídolo por 

eles muito respeitado, e, a cada doze anos, celebra- se uma grande festa para esse ídolo, à 

qual os gentios comparecem como se fossem a um jubileu. Esse templo tem muitas terras e 

muitas rendas: é um negócio de grandes proporções. A província tem um rei, cujo reinado 

dura apenas doze anos, de jubileu a jubileu. O comportamento do rei é, quanto a isso, 

sábio, ou seja: quando os doze anos se completam, no dia da festa, reúnem-se muitas 

pessoas, e muito dinheiro é gasto para dar comida aos brâmanes. O rei faz com que seja 

erguido um catafalco de madeira, forrado de seda e, nesse dia, vai banhar-se num 

tanque com grandes cerimônias e muita música, depois do que se dirige ao ídolo e 

faz orações, sobe ao catafalco e ali, à frente de todos, com facas muito afiadas, 

começa cortando o nariz, depois as orelhas, os lábios e todos os seus membros, e o 

máximo de carnes que pode cortar de si mesmo, lançando tudo isso fora, 

apressadamente, até que tanto sangue se derrama que ele começa a desmaiar, 

quando então corta a própria garganta. Realiza esse sacrifício para o ídolo, e quem 

desejar reinar durante doze anos e sofrer esse martírio por amor ao ídolo tem de 

estar presente, presenciando o acontecimento, e daquele lugar o levam, como rei". 

Quando os reis estavam condenados à morte ao término de um certo prazo, era natural 

que procurassem delegar o penoso dever, juntamente com alguns dos privilégios da 

soberania, a um substituto que sofresse em seu lugar.  

A transferência do dever de morrer pelo seu país talvez tenha sido praticada pelos sultões 
de Java. 
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Isso pelo menos explicaria uma cena estranha, testemunhada na corte de um deles pelo 
famoso viajante Ibn Battuta, natural de Tânger, que visitou as Índias holandesas na 
primeira metade do século XIV. Diz ele: "Durante minha audiência com o sultão, vi um 
homem que tinha na mão uma faca semelhante à que é usada por um colhedor de uvas. 
Colocou- a contra o próprio pescoço e falou durante muito tempo numa língua que eu não 
compreendi. Depois disso, segurou-a com as duas mãos e cortou a própria garganta. Sua 
cabeça caiu no chão, tão afiada era a lâmina e tão grande a força por ele empregada. Fiquei 
estarrecido com esse comportamento, mas o sultão me disse: 'Ninguém faz isso, em seu 
país?' Respondi: 'Jamais vi tal coisa'. Ele sorriu e respondeu: 'São escravos nossos e se 
matam por amor a nós'. Mandou em seguida que levassem o corpo e o queimassem. Os 
oficiais, os dignitários, os soldados do sultão e o povo em geral compareceram à cremação. 
O soberano fixou uma pensão bastante liberal para os filhos do morto, para sua mulher e 
seus irmãos, que receberam muitas honrarias devido ao seu comportamento. Alguém que 
estava presente à audiência em que ocorreu o fato descrito informou-me que o discurso 

feito pelo homem que se sacrificara falava de sua dedicação ao monarca.  

Disse que desejava imolar-se por afeição ao soberano, como seu pai havia feito por amor 

do pai do príncipe, e seu avô também fizera por amor do avô do príncipe". Podemos 

conjeturar que  antigamente os sultões de Java, como os reis de Querala, estavam 

condenados a cortar a própria garganta ao término de um determinado prazo, mas que 

posteriormente passaram a delegar o dever, doloroso, embora glorioso, de morrer pelo seu 

país aos membros de uma certa família, que, como recompensa, recebiam generosa 

assistência durante toda a vida e um belo funeral. 

Jesus cumprirá esse ato mágico invertendo de modo maravilhoso os valores humanos 
nele incorporados. Ele é o justo morrendo pelo bom, ele é o Rei que entrega sua vida 
pelos escravos, ele é aquele que se oferece voluntariamente pelos pecados cometidos não 
por ele mesmo, mas pelos de sua nação. Ele não se entrega para perpetuação de seu reino, 
para manutenção de seu status quo, antes para que através de sua morte seu reino possa ser 
doado, como herança aos seus súditos a quem através da morte dignifica e exalta tornando-
se não superior a eles em virtude de seu sacrifício, antes igual, elevando o ser humano a 
estatura que ele tinha antes de vir ao mundo, ou a nova que recebe como titulo, filho de 

Deus.  

Voltando ao texto de Daniel,  

Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais 

destruído; e este reino não passará a outro povo; 

Podemos compreender o anuncio de um rei que não seria TEMPORÁRIO. Jesus se 

assentará para sempre num trono como uma divindade que não pode ser deposta, que não 

pode ser substituída. Todos os reinos humanos são temporários, todas as transferências de 

poder ou identidade real passavam por um rito de renovação, e para expiação da maldade 

nacional, ou casos de degeneração da saúde do soberano, eram necessários ritos de 

substituição, onde ou o rei seria deposto e um novo assumiria seu posto, ou um rei 

temporário seria coroado, como se fosse um ‘bode expiatório’ para levar os pecados da 

nação e assim legitimar sua continuidade no trono.  Ou ritos de conexão entre o rei e a 

divindade teriam que ser realizados continuamente para reafirmação da ligação entre o rei e 

sua ascendência divina.  
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Jesus assumirá em sua pessoa messiânica todas as visões religiosas, míticas e mágicas da 

antiguidade, todos os simbolismos creditados aos reis do passado. Sua ascendência divina 

real, sublime que nos reis era imaginada, nele será uma verdade incontornável, seu 

nascimento anunciado tanto por profecias, centenas delas, como acompanhado de uma 

estrela que era sinal da chegada de um grande soberano, sua perfeição em santidade, onde 

não se negava a aproximação humana, mas o vivendo em sua alma o que o rito da 

‘intocabilidade’ significava, a separação de sua essência espiritual do pecado humano A 

terra, a saliva, o abraço, o toque de prostitutas, a algazarra das crianças, o alvoroço de uma 

multidão, a abstenção de praticas de purificação meramente humanas, ele transcende as 

inúteis tentativas de preservarem a ‘decência’ ou a ‘transcendência’ dos homens-deuses ou 

dos reis-divinos misturando-se as gentes sem se contaminar. A paixão de Jesus o torna 

igual ao rei desvalido, enfermo, o que teria que ser rejeitado ou condenado a morte, e assim 

é realizado com perfeição profética, sem aceita substituto para tal humilhação publica, para 

a execração, para a tortura e mesmo morte. Jesus é o rei enfermo, quando crucificado de 

modo profético em três línguas estava escrito – Rei dos judeus -  cumprindo nele o terror 

supremo dos soberanos da Ásia, que escondiam veementemente qualquer sinal de cansaço, 

ou de enfermidade para não serem mortos pelos próprios nobres ou oficiais da corte. Jesus 

então é tornado rei temporário, apesar dele ser o rei eterno, e cumprindo o tempo de seu 

pesadelo, toma pelas próprias mãos a vida que derramou para purificar o mundo do qual é 

o dono das terras, incluindo o monte no qual morreu. Quando ele ressuscita dos mortos 

cumpre os rituais de renovação dos reis do mundo inteiro, reassume sua coroa para 

sempre, do mesmo modo que os reis do mundo o fazem, temporariamente.  A 

perfeição da representação da religiosidade mágica é suprema quando Jesus toma sobre si a 

nossa enfermidade. Quando ele adoece. Quando ele sofre. Isso é inadmissível para os reis 

da antiguidade. Seria seu fim, seria sua destituição sumária. Então Jesus faz o que nenhum 

rei do mundo pode realizar. É rejeitado, é deposto, é morto e retorna curado, entronizado, 

imortal para exercer um domínio que jamais passará.  

Entre os semitas da Ásia ocidental, o rei, num momento de perigo nacional, dava por vezes 
seu próprio filho em sacrifício pelo povo. Assim, Filo de Biblos, em sua obra sobre os 
judeus, diz: "Era costume antigo numa crise de grande perigo dar o governante da nação ou 
da cidade o seu filho bem-amado para morrer por todo o povo, como um resgate oferecido 
aos demônios vingadores, e esses filhos assim oferecidos eram sacrificados com ritos 
místicos". Assim Cronus, a quem os fenícios chamam Israel, sendo rei da terra e tendo um 
único filho, chamado Jeud (pois, na língua fenícia, Jeud significa "unigénito"), 
vestiu-o com roupas reais e o sacrificou num altar, em tempo de guerra, quando o país 
corria grande perigo diante do adversário. Quando o rei de Moab foi sitiado pelos israelitas 
e corria grande risco, tomou seu primogênito, que deveria reinar em seu lugar, e sacrificou-

o como uma oferenda candente sobre a muralha. 

 Entre os semitas, porém, a prática de sacrificar filhos não se limitava aos reis. Em tempos 

de grande calamidade, como a peste, a seca ou a derrota na guerra, os fenícios costumavam 

sacrificar uma pessoa querida a Baal. ''A história fenícia", diz um autor antigo, "está cheia 

desses sacrifícios." Crianças eram publicamente imoladas pelos cartagineses até a época do 

proconsulado de Tibério, que fez crucificar os sacerdotes nas árvores ao lado de seus 

templos. 

 

Não obstante, o costume continuou sendo observado secretamente até a época de 

Tertuliano. Entre os cananeus, ou habitantes aborígines da Palestina, que os israelitas 
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conquistaram mas não exterminaram, o sombrio costume de queimar suas crianças em 

honra de Baal ou Moloch parece ter sido praticado regularmente. Quando o cronista 

hebreu registrou a maneira pela qual Shalmaneser, rei da Assíria, sitiou Samaria durante três 

anos e a tomou, levando Israel em cativeiro, explica que isso foi um castigo divino que caiu 

sobre seu povo por este ter sido complacente com os costumes malignos dos cananeus. 

Eles haviam construído edificações elevadas em todas as suas cidades, levantado pilares e 
mastros sagrados (asherim) em todas as altas colinas e sob todas as árvores verdes g ali 

queimavam incenso à maneira dos pagãos. "E esqueceram todos os mandamentos do 

Senhor seu Deus, e fizeram imagens moldadas, até mesmo dois bezerros, e fizeram um 

Asherah, e adoraram todas as hostes celestiais e serviram a Baal. E fizeram com que seus 

filhos e filhas passassem pelo fogo, e usaram encantamentos e adivinhações." 

Podemos, portanto, deduzir com segurança que um costume de permitir aos reis que 

matassem seus filhos como substitutos, num sacrifício indireto, não seria excepcional 

nem surpreendente, pelo menos em terras semitas, onde em verdade a religião parece 

ter, em certa época, recomendado ou concitado todos os homens, como a um dever 

para com seu deus, a tirarem a vida do filho mais velho. E estaria totalmente de 

acordo com a analogia se, muito depois de ter sido o bárbaro costume abandonado por 

outros, continuasse a ser observado por reis que permaneceram, sob muitos aspectos, 

como representantes de um mundo desaparecido, como pináculos solitários resistindo à 

montante devastação das águas sob as quais jaz o passado. 

Deus é o Senhor e rei supremo sobre toda a Criação. A morte de Jesus é a vindicação 

mágica do supremo sacrifício do mais honrado dos homens, o príncipe herdeiro. A 

sociedade da antiguidade valorava os seres humanos de acordo com sua posição social ou 

nascimento. De todas as vítimas sacrificiais os mais sublimes, importantes e poderosos 

sacrifícios eram dos filhos dos reis. Isso significava aos olhos de uma geração mágica da 

antiguidade o sacrifício supremo, o mais doloroso, a maior oferenda que um reino poderia 

oferecer, tendo em vista a questão de que o rei não poderia morrer porque já representava 

em pé de igualdade a divindade que uma nação invocava.  A morte humana era aos olhos 

divinos uma terrível abominação. Na antiguidade isso acontecia em momentos de tremenda 

calamidade, porém os sacrifícios humanos foram sendo transferidos para os bode-

expiatórios humanos.   

O bode expiatório humano na Grécia antiga 

 

Na Grécia antiga, também há registros do uso de bodes expiatórios humanos. Na cidade 
em que nasceu Plutarco, Queronéia, uma cerimónia desse tipo era realizada pelo principal 
magistrado, na sede do governo e por todo chefe de família, em sua casa: era a chamada 
"expulsão da fome". Um escravo era açoitado com varas de agnus castus e posto na rua com 
as palavras: "Fora com a fome, e que entrem a riqueza e a saúde". Quando Plutarco ocupou 
o cargo de principal magistrado de sua cidade, realizou essa cerimónia na sede do governo 

e registrou a discussão a que o costume deu origem posteriormente. 

Entre os poderes que devem ser respeitados estão os espíritos dos mortos, porque eles 

ainda podem afetar os vivos, para o bem ou para o mal. Mas na Grécia civilizada o costume 

do bode expiatório assumiu formas mais sombrias do que o inocente rito presidido pelo 

amável e pio Plutarco. 
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Sempre que Marselha, uma das mais movimentadas e brilhantes das colônias gregas, era 
assolada por uma peste, um homem das classes mais pobres costumava oferecer- se como 
bode expiatório. Durante todo um ano ele era mantido às expensas públicas, sendo 
alimentado da melhor maneira possível. Ao término desse prazo, era vestido de roupas 
sacramentais, adornado com ramos sagrados e levado por toda a cidade, enquanto eram 
ditas orações para que todos os males do povo pudessem cair sobre sua cabeça. Era então 
lançado para fora da cidade ou apedrejado até a morte, pelo povo, fora das muralhas. Os 
atenienses mantinham regularmente um certo número de pessoas degradadas e inúteis às 
expensas públicas e, quando ocorria uma calamidade como a peste, a seca ou a 
fome, sacrificavam dois desses párias como bodes expiatórios. Uma das vítimas era 
sacrificada para os homens, e a outra, para as mulheres. Eram levadas em procissão pela 

cidade e, em seguida, mortas. Ao que tudo indica, eram lapidadas fora da cidade. 

Mas esses sacrifícios não se limitavam a ocasiões extraordinárias de calamidade 
pública: todos os anos, durante a Targélia, festa celebrada em maio, duas vítimas, 
uma para os homens e outra para as mulheres, eram levadas para fora da cidade e 
lapidadas até a morte. A cidade de Abdera, na Trácia, era publicamente purificada 
uma vez por ano, e um dos seus habitantes, especialmente designado, era 
apedrejado até a morte como bode expiatório ou como sacrifício peia vida de todos 
os outros; seis dias antes de sua execução, era excomungado, "para que somente 

ele arcasse com os pecados de todos". 

Tal como praticado pelos gregos da Ásia Menor no século VI a.C., o costume do bode 
expiatório era o seguinte: quando uma cidade sofria de peste, fome ou qualquer outra 
calamidade pública, uma pessoa feia ou deformada era escolhida para assumir os males que 
afligiam a comunidade. Era levada a um lugar adequado, onde figos secos, um pão de 
cevada e queijo lhe eram dados. Comia-os. Em seguida, era espancada várias vezes nos 
órgãos genitais com cebola albarrã e ramos de figueira silvestre e outras plantas, enquanto 
as flautas executavam determinada música. 

Jesus encarnará com perfeição o conceito do bode expiatório do Velho Testamento. 

O mistério de Azazel 

(professores de escola bíblica - uma maravilha da sabedoria divina mais ou menos 

escondida nas páginas do Velho Testamento) 

Não é bem o assunto do verso, mas aproveito para esclarecer um mistério, já que estamos 

falando das cabras.  

7 Depois pegará os dois bodes e os apresentará ao Senhor, à entrada da Tenda do 

Encontro.  

8 E lançará sortes quanto aos dois bodes: uma para o Senhor e a outra para Azazel.  

9 Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado.  

10 Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para 

fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto.  

O mundo do Velho Testamento acontece de modo pleno no interior da África, é Nova 

Orleans nas áreas de Vudu, é o interior da Romenia, de várias ilhas do arquipélago japonês, 
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é parte da Ásia, da Índia, está viva em vilas da Mongólia, da Rússia, do Paquistão. Acontece 

hoje em áreas nobres de Nova York, em rituais macabros em fazendas do Arkanas. 

Terreiros de Ubanda e e Candomblé, nos ritos das bruxas escocesas, nas festas a deusa 

morte do México, nas procissões de sacrifícios do Peru. Cito as que me ocorrem de 

memória.  

Vivemos num mundo mágico, um mundo que busca a magia, que exerce desde a 

antiguidade a prática de adoração a ídolos que são atos de magia, de busca de poderes, de 

forças sobrenaturais, que não significam verdadeira adoração a Deus. A maioria busca 

desse ídolos o mesmo que se busca em objetos mágicos. Um talismã. Trocam libações, 

ofertas, oferendas por recompensas.  

 

Há em alguns o desejo de realizar o bem, de servir aos deuses com gratidão. Embora 

sirvam a deuses que não são deuses, Deus contempla o anseio destas pessoas de 

conhecerem e servirem ao Deus verdadeiro. E em algum momento, pelo seu tremendo 

amor, os afastará da mentira os conduzirá a Verdade.  

 

Quando o tabernáculo está erguido e os rituais estão sendo realizados, o mundo da época é 

completamente mágico. A filosofia é uma sombra, não existe o materialismo ainda, ou uma 

ciência separada, todo evento físico é algo sobrenatural, tudo tem origem no divino, não há 

uma segunda ou terceira explicação para os eventos biológicos, físicos, climáticos. O 

mundo moderno caminhou no sentido contrário, destituiu Deus de seu cargo e concedeu a 

Razão a detentora de status divino, insurgindo-se contra a própria ideia de Deus, mas isso é 

um mal da humanidade, sua Soberba. A Soberba é uma praga. Mas sem levar em conta a 

ciência enferma, e sua loucura pela excesso de sua arrogância, não havia no mundo antigo 

nenhuma outra divisão. Tudo era essencialmente mágico. 

 

E não concebiam CRER em DEUS sem atos, sem rituais, sem cenas, sem representações. 

Porque o ser humano não compreenderia as coisas invisíveis sem um tutorial, sem alguma 

representação visível. Essa é a escola do Velho Testamento. 

 

Uma das representações mais enigmáticas, o mais misterioso ato litúrgico, ato sacerdotal é a 

cena dos dois bodes.  

De tudo que se faz no tabernáculo, nada se equivale em mistério. Um enigma. O ato 

representa algo além da imaginação e mesmo após os escritos dos profetas e apóstolos do 

Novo testamento ainda é dificílimo explicar a profundidade do que tal coisa representa. 

Porque só conhecemos PARCIALMENTE a história de nossa Salvação.  

Essa é grande verdade. Jesus não nos esclareceu todos os detalhes sobre a salvação e nem o 

Espírito nos revelou.  

Tem coisas que talvez seja melhor não sabermos. 
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Então vou até onde creio que é possível chegar, e a partir daí, retorno sem respostas.  

Um dos bodes será sacrificado, já compreendemos a representação do sacrifício. A Cruz.  

O outro bode não morrerá. Será enviado ao deserto para alguém que faz oposição ao 

Senhor cujo nome é Azazel. E o será enviado por meio de SORTES. Será sorteado 

aleatoriamente quem vai e quem fica. O “destino” se encarregaria de “decidir” aquilo que a 

vontade de Deus deixou, por assim dizer “indefinido”.  

 

Azazel não tem significado unânime nem em hebraico. E não termina com EL, como as 

palavras que se relacionam a Deus em hebraico. Só o som é que é parecido (עזאזל) 

Os dois bodes são considerados uma única obrigação, um único evento, um único ritual. 

São representantes de uma única realidade espiritual. 

A morte do calvário é muito mais complicada que imaginamos. A missão de Cristo 

envolvia não somente o nosso universo e não somente a nossa dimensão.  

«no qual também foi [Jesus] pregar aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram 

desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé...» (I Pedro 

3:19-20) 

«Pois por isto foi o Evangelho pregado até aos mortos...» (I Pedro 4:6) 

Atos 2:27 e Atos 2:31, que declaram explicitamente que Cristo não seria deixado no Hades, 

e que a sua carne não veria a corrupção. 

Efésios 4:8-10 também diz: "Por isso diz: Quando ele subiu ao alto, levou cativo o 

cativeiro, Deu dons aos homens. (Ora que quer dizer isto: Ele subiu, senão que também 

desceu aos lugares mais baixos da terra? Aquele que desceu é também o que subiu muito 

acima de todos os céus, para encher todas as coisas.)" 

Este versículo é uma paráfrase de Salmos 68:18,: "Subiste ao alto, levaste cativos os 

prisioneiros; Recebeste dons dos homens, Mesmo dos rebeldes, para Deus Jeová habitar 

entre eles." 

E finalmente 

Apoc 1:17 Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita 

sobre mim e disse: “Não tenha medo. Eu sou o Primeiro e o Último. 18 Sou Aquele que 

Vive. Estive morto, mas, agora estou vivo para todo o sempre! E tenho as chaves da morte 

e do Hades[f]. 

A vitória sobre o poder das trevas tinha duas partes. Uma era o sacrifício do Calvário. 

Cabrito sendo sacrificado. A segunda, bem mais sinistra, envolvia um CONFRONTO 

dentro da região da morte, dentro de lugares e regiões espirituais por nós desconhecidas, 

onde eventos proféticos também não revelados, ocorrerão. Num mundo que não 

conhecemos, numa dimensão que abrigava ou ainda abriga aos mortos, imaginada com 

separações, com regiões de vários nomes no grego e no hebraico, Jesus realizou coisas que 

não estão descritas nas Escrituras. Coisas das quais só sabemos os resultados. Pregou o 
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Evangelho aos mortos. Não sabemos se a todos ou se somente par os que morreram no 

Diluvio. Não sabemos qual o grau de consciência, de suas almas ou de seus espíritos. A 

realidade que se descortina é a de consciência após a morte, que já tinha sido referenciada 

na parábola de Lázaro. Mas só que em Lucas era somente uma parábola, aqui é um evento 

profético e não uma parábola. 

Algumas denominações se abrigam em visões doutrinárias especificas sobre a morte para 

não comentar ou meditar em tais versos. Há uma doutrina sobre o “sono da morte” em 

que os mortos não estariam conscientes. Há a visão do “desaparecimento” do 

espírito/alma humana e que ele só seria “recomposto” durante a segunda vinda de Cristo.  

Mas não é isto que os textos nos conduzem a entender.  

Não temos respostas absolutas porque Deus encobriu para nós seres humanos parte dessas 

realidades. Seu amor, sua graça e sua misericórdia são maiores e mais profundas que o 

abismo sobre o qual vivemos.  E em seu maravilhoso amor ele simplesmente foi até o pior 

lugar do universo, para o mais distante deserto. Ai a beleza do segundo bode.  

VIVO. 

Ele desceu lá como se fosse um morto. Só que a morte não tinha direitos sobre ele. Ele 

SUBVERTEU o sistema. Ele deu um “loop” na programação, ele destruiu a morte de 

dentro dela mesma, ele afrontou a dimensão das trevas, ele entrou voluntariamente na 

prisão e em vez de ficar encarcerado ou preso, explodiu as suas portas e detonou o império 

das trevas. Lá no Hades, ou região da morte, Jesus simplesmente fez o que já tinha feito lá 

sobre o cume do Hermon. Transfigurou-se. Lá ele cumpre o mistério do profeta que 

morreu no interior do grande peixe. Jesus é o único ser humano que morto intercedeu a 

Deus e Deus o escutou de dentro da morte. Porque ainda que fisicamente morto, Jesus 

estava numa condição única, estava ESPIRITUALMENTE VIVO. Jesus era um 

semimorto, um vivo entre os mortos, “fingindo de morto” por assim dizer. 

 

Prenderam o cara errado. Ele não é uma alma sujeita às leis da vida e da morte, aos 

mistérios do universo ou a algum tipo de administração da morte exercida pelo tal do 

Azazel. Azazel significa, Condenação, Desolação. Tanto faz se era um espírito da alta 

administração do inferno, uma potestade ou se outro nome para Satanás. Não devia ter 

recebido aquele bode.  

Essa é a representação simples por detrás do segundo bode. O bode que por sua vez 

simbolizava a IMORTALIDADE. Jamais seria capturado novamente. Jamais seria 

oferecido pela segunda vez como sacrifício. Os cabritinhos tinham que ser gêmeos, ou 

idênticos. Mesmo que fosse achado, no próximo ano, já não se enquadraria nas condições.  

É a voz do texto de apocalipse: 

Apoc 1:17 Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita 

sobre mim e disse: “Não tenha medo. Eu sou o Primeiro e o Último. 18 Sou Aquele que 
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Vive. Estive morto, mas, agora estou vivo para todo o sempre! E tenho as chaves da morte 

e do Hades]. 

Estive morto? O bode vivo nunca morreu.  

Na verdade por um instante esteve morto sim. 

Outra beleza das representações das Escrituras 

Do instante em que os dois bodes são separados e até que sobre eles sejam lançadas as 

sortes. Até o instante em que os ossos, moedas, pedras ou seja lá o que forem sejam 

lançados pelo sacerdote até cair no manto, chão, ou na mão, até este instante desgraçado, 

os dois estão mortos.  

É a importante figura que falta para completar a perfeição da profecia citada em 

Apocalipse.  

Jesus é encarna o príncipe herdeiro, representa o bode sobre o qual os pecados são 

transferidos, padece terrivelmente, vence e subjulga o mal.  

O Messias  um dia representará um dia todas essas realidades espirituais, deturpadas. A 

igreja será chamada a Noiva, que desprovida de divindade é convidada a participar da 

natureza divina. Ishitar é deusa, a Igreja é humana. Ela se unia a humanidade através da 

prostituição cultual. Deus se unirá a humanidade através de uma virgem pelo Espirito de 

Deus, sem uso de energia sexual. O Messias será o sacerdote e rei, de acordo com milhares 

de tradições mágicas, porém também será sacrifício e vida, sem necessitar de um substituto, 

um rei temporário, um escravo que assuma as suas funções para depois morrer. Ele que 

nasceu para ser rei caminha para o patíbulo da cruz sem aceitar seu livramento. Em vários 

povos a imagem do deu que morre ou do deus que precisa morrer é uma constante. E 

também uma necessidade. Ao observar os ciclos da natureza e reimaginar os deuses sobre a 

ótica da mortalidade humana, de suas paixões e dramas, o mundo mágico entendeu que a 

vida na terra dependia de que parte dos seus deuses deixassem de existir, mesmo que por 

um período. Fosse ao olhar as estações ou mesmo o dia e a noite, o ocaso do sol, e o 

amanhecer. Compreendiam que se seu deus morresse sua energia se derramaria sobre os 

grãos, e plantações e sobre a terra e ela seria a partir disso renovada. E que após esse 

‘derramar’ de energia, fruto de sua morte, ele ressurgiria para dar continuidade a sua 

existência. Os cultos de lamentação da antiguidade por Osíris, Adônis, Tamuz, Hipólito ou 

Virbio,  onde virgens choravam sua morte cósmica, são fruto dessa imaginação mágica. 

Jesus cumprirá esse anseio imaginado, de modo espiritual. Já estava no script. De 

certo modo as religiões declaram isso, elas possuem o germe da revelação divina, elas 

traduzem, ainda que dissimuladamente, todas elas, o que somente Cristo poderia realizar na 

cruz do calvário.  O mundo mágico tem origem em coisas espirituais, mas que foram 

corrompidas pela maldade espiritual e humana. O mágico significa contato com entidades, 

poderes, seres espirituais que comunicam seus saberes, suas doutrinas, seus pensamentos 

com os seres humanos. Nenhum antropologista ousa passar do limite psicológico das 

práticas mágicas. Porém profetas ultrapassam esse limite. O que não foi escrito pelos 

etnógrafos é que o mundo do além, o mundo mágico possui VOZ.  Há influencia, há 

doutrinas, existe algo externo ao ser humano que lhe dirige as práticas mágicas. As 

possessões e os transes não são danças inocentes, nem rituais silenciosos. Os sacerdotes e 

feiticeiros ouvem e veem coisas,  e são por visões, revelações, e vozes, orientados.  O 
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espiritual verdadeiro se perdeu num mundo de vozes malignas. O pensamento mágico da 

humanidade e suas práticas de feitiçaria e magia, são fruto de desprezar as verdadeiras 

revelações divinas e as substitui-las pela doutrina dos espíritos, poderes, entidades e vozes.  

A religião humana nasce dessa rejeição de valores espirituais verdadeiros, e da substituição 

por uma espiritualidade corrompida.  Então, quando as mulheres choram por Adônis, o 

choram pelo senhor errado.  Porque suas religiões apontam para uma realidade que só 

possui significado em Jesus, que só se torna verdadeira na história da redenção.   

Ali, no grande santuário da deusa em Zela, seu mito se traduzisse regularmente em ação: a 

história de seu amor e a morte de seu divino amante eram dramatizadas ano a ano 

numa espécie de auto, por homens e mulheres que viviam por algum tempo, e por 

vezes morriam, no papel dos seres visionários aos quais personificavam. A intenção 

desses dramas sagrados, podemos ter certeza, não era divertir nem instruir uma audiência 

ociosa tal como também não era seu objetivo gratificar os atores, a cujas baixas paixões 

davam rédeas durante algum tempo. Eram ritos solenes que imitavam os atos de seres 

divinos, porque o homem imaginava que tal mímica lhe permitiria arrogar- se as 

funções divinas e exercê-las em benefício de seus semelhantes. Na sua maneira de 

pensar, as operações da natureza eram realizadas por personagens míticas muito 

semelhantes a ele mesmo, e, se lhe fosse possível assimilar-se aos deuses 

completamente, também seria capaz de dispor de todos os seus poderes.  

Foi esse, provavelmente, o motivo original da maior parte dos dramas religiosos, ou 

mistérios, entre os povos primitivos. Os dramas são encenados, os mistérios são 

representados, não para ensinar aos espectadores as doutrinas do credo, e menos ainda 

para diverti-los, mas com a finalidade de produzir aqueles efeitos naturais que são 

representados em disfarce mítico. Numa palavra, são cerimônias mágicas, e seu modo de 

operação é a mímica ou a simpatia.  

O mistério da piedade é que Jesus realizará a dramatização suprema, para que através de 

sua morte a todos pudesse atrair para si. A cruz é então a apresentação espiritual mais 

significativa da história da religião da antiguidade, porque: 

 16Sem dúvida, grande é esse mistério da fé: Deus foi manifestado em carne, foi justificado 

no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido 

acima na glória. I TM 3.16 

Irá agregar em si todos os elementos espirituais nos quais os gentios bebiam, viviam, 

celebravam, cultuavam, acreditavam. 

Jesus é sacerdote e rei, rei transitório e rei eterno, é justo e justificador, é de ascendência 

divina, derrama sua vida divina, sofre a paixão da morte pelo indigno, pelo órfão, pelo 

escravo, a quem chama para participar de sua realeza, ressuscita com autoridade, torna-se 

sacrifício e oferenda eterna, oferece sua carne e sangue como alimento e bebida espirituais, 

ele é o rei que enferma, apesar de ser o príncipe herdeiro que é perfeito, ele é deposto pelos 

seus para ser coroado pela obediência, ele assume a postura de um bode expiatório, deixa-

se enfermar, ainda que possua a natureza divina, ele cumpre o desígnio d a morte da 

divindade, e realiza o impossível que é tornar os que dele participam, imortais.   

Existe um mundo de representações espirituais necessárias que são abrangidas através da 
crucificação de Jesus.   

http://bibliaportugues.com/1_timothy/3-16.htm
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O AMOR REVELADO PELA CRUZ 

A oitava coisa sobre a Cruz do calvário é a beleza do amor por ela revelado –  

A cruz, Jó e Cantares. 

O evangelho da Cruz e o leviatã. – O Livro de Jó 

O Livro de Jó é apresenta uma odisseia de um homem que exige respostas. Ele exige 

respostas de Deus, como antes dele nenhum homem jamais exigiu. Do momento em que 

“fica de pé” até o momento em que se ajoelha diante de Deus, Jó será um homem em 

LITÍGIO com Deus. Ele invoca o COSMOS como testemunhas, ressentindo-se da 

ausência de um TRIBUNAL CELESTIAL em que possa arbitrar TAMANHA causa; não 

tendo ABSOLUTAMENTE ninguém que o defenda decide ADVOGAR sua própria 

CAUSA, contra aquele que age como JUIZ e EXECUTOR, ao mesmo é tempo seu 

ADVERSÁRIO. O Júri é formado pelos seus próprios AMIGOS que já de antemão o 

CONDENARAM. Dentro desse pano de fundo, debaixo deste drama jurídico, é que as 

respostas de Deus devem ser pesadas. Ele foi ACUSADO por Jó de INJUSTIÇA-LO, e 

em RESPOSTA a pesada argumentação fará PESSOALMENTE sua própria DEFESA. 

Deus não aceitou os pareceres de seus propensos advogados, não acolheu CONTRA Jó 

NENHUMA de suas acusações. E já que Jó decidiu arriscar toda sua HUMANIDADE em 

resgate de sua honra, DEUS também está disposto a manifestar TUDO QUE ELE É para 

vindicar sua própria HONRA aos olhos de Jó. Mais que isso. Jó como RECLAMANTE 

aponta para um mundo envolto em injustiça. Toda resposta divina configurará uma AÇÃO 

que responderá PLENAMENTE as questões levantadas por Jó.  

Jó apresentou a Deus a sua realidade, seus conceitos, seus ideais e sua vida. O inferno 

torturou-o, a esposa o desprezou, seus amigos o humilharam, (também não irei falar da 

grandiosidade de Eliu), o mundo lhe logrou infortúnio, até o corpo estava querendo 

abandonar a Jó, por assim dizer. 

E então Deus mostra a Jó um animal. Fantástico animal. Fala dele com inaudita admiração, 

com alegria contagiosa, com CONVICÇÃO ABSOLUTA de sua EXCELENCIA 

12 Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a 

graça da sua compostura.  

Veja que NENHUMA CRIATURA CELESTIAL jamais será retratada assim, MESMO S 

QUERUBINS DE EZEQUIEL, com tamanha poesia, com tantos detalhes sobre sua 

glória, seu aspecto, o modo como caminha, como espirra, como olha, como LUTA, como 

PREZA sua LIBERDADE acima de tudo 

2 Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? 

3 Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará?  
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4 Fará ele aliança contigo, ou o tomarás tu por servo para sempre?  

Deus SE COMPARA A ELE:  

10 Ninguém há tão atrevido, que a despertá-lo se atreva; quem, pois, é aquele que 

ousa erguer-se diante de mim?  

11 Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está 

debaixo de todos os céus é meu.  

Deus se impressiona com sua tremenda capacidade de lutar: 

8 Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás.  

Nota 1 

No oitavo verso deste texto, Deus MOSTRA uma CRIAÇÃO ou criatura que é quase 

impossível de ser vencida. E seus olhos divinos ‘brilham’ quando assim o faz. 

Jó perguntará se ele tem olhos como os dele, carne como a dele, se está disposto a morrer e 

ser enterrado como ele será, se tem a percepção exata da dimensão do sofrimento humano, 

se não se comove com a injustiça, se não se importa com a longevidade dos ímpios, com a 

permanente quebra do direito e a continua ausência de uma POSTURA por parte de Deus 

que aos seus olhos PERMITIA sem INTERFERIR a desgraçada caminhada da injustiça 

humana.    

Cada indagação será respondida. Quanto a AUSENCIA de DIREITO que proteja os 

inocentes a resposta será a LEI, Lei que um dia seria incorporada a todos os códigos e 

legislações internacionais para proteção e amparo do homem contra o próprio homem, Se 

hoje uma sociedade pode existir, é porque o DIREITO INTERNACIONAL oriundo das 

constituições das nações concede a esta sociedade o mínimo de dignidade e proteção que 

permita coibir diversos abusos.  

Quanto ao não conhecimento da dimensão de sofrimento humana, a resposta é Cristo, o 

Verbo se faria carne e habitaria entre nós de modo que não teríamos um sumo sacerdote 

que fosse incapaz de entender o nosso sofrimento porque em todas as nossas misérias ele 

seria provado. A cruz do calvário responde a todas as perguntas que Jó realiza em sua saga 

de nome meses.  

Quando a aparente imparcialidade Deus responderia PESSOALMENTE porque Deus 

estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não aceitando a intermediação de 

um anjo ou de outra criatura qualquer para RESOLVER ELE MESMO o assunto da 

SALVAÇÃO humana, com o próprio homem. 

Por toda a história humana Deus enviaria seus PROFETAS para darem informações 

VERDADEIRAS sobre sua essência e sua pessoa, diferente das visões expúrias sobre si 

dadas por Elifaz, Bildade ou Zofar. 
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Com relação a morte dos inocentes DEUS arbitraria um TEMPO DE JULGAMENTO 

em que todo homem SERÁ JULGADO PELAS OBRAS QUE COMETEU. 

Quanto à terra manchada pela injustiça e corrompida pela destruição, terra de lembranças 

de dores, terra onde suas filhas jaziam enterradas, Deus responderá com a manifestação de 

um novo céu e uma Nova Terra. E essa nova terra é fruto da obra do calvário conforme 

profetizado em Isaías 53: 

11 Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito;  

 

Quanto a morte de suas crianças e a perda de seus filhos Deus responderia com a Salvação 

eterna, de tal modo que ao abrir os olhos, ainda no seio de Abraão, Jó contemplaria seus 

filhos, que habitarão com ele para sempre nos lugares celestiais com Cristo Jesus. 

Quanto a enfermidade que lhe torturou e que assola a humanidade de milhões de formas e 

milhões de dores, Deus responderia com “Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o 

castigo que nos trás a paz estava sobre ele e por suas pisaduras nós fomos sarados”.  

Pouco após o término da conversa com o Pai, Jó já receberia de antemão parte dos 

benefícios do Calvário, distante dele AINDA quase cerca de 1800 anos.     

Eu poderia, se tivesse tempo, colocar cada indagação, cada questionamento de Jó e ao lado 

cada ATITUDE que Deus realizou como RESPOSTA a tal indagação. 

Então, Deus não responderá a Jó somente entre o capítulo 38-42 sobre seus 

questionamentos. Responderá na história, no tempo, na eternidade, na profecia, cada uma 

das suas questões. 

O leviatã é parte integrante dessa resposta. Como já dito antes, JÓ está diante de Deus, 

num litígio, expondo tudo que é, e Deus lhe responderá expondo-lhe tudo que é. A 

realidade de sua vida, nua, patente diante dos anjos e potestades agora será confrontada 

com a REALIDADE DIVINA, com FATOS, com a VIDA do PRÓPRIO DEUS que será 

apresentará como resposta. 

Um Deus íntegro, respondendo a um homem íntegro, de modo INTEGRAL. (Não podia 

deixar de fazer esse jogo de palavras)   

Essa é a proposta.  

Então, veja que não é uma FANTASIA, uma ABSTRAÇÃO. Se DEUS não tratou com 

LEVIANDADE detalhes das questões levantadas por JÓ do início ao fim do livro, não 

seria agora que iria brindar com uma metáfora os anseios de um coração como aquele.   

Então, se a criatura que Deus mostra a Jó, em visão ou o conduzindo pessoalmente até ela,  

não é uma criação literária, se não é somente uma poesia imaginosa descrevendo um 

crocodilo ou coisa que o valha, se não é só um recurso estilístico usado por Deus para 
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convencer a Jó de seu conhecimento limitado das coisas eternas, afinal de contas,  o que é 

o Leviatã?  

O Leviatã é a soma de muitas realidades proféticas. Ele é uma representação, uma visão 

similar ao dragão de Apocalipse. Ele representa coisas admiráveis. 

O PRIMEIRO ANIMAL 

Verifica-se por toda a Escritura que Jesus não se constrange em ser comparado com 

animais. Assim como também, vez por outra, não deixa de tecer comentários sobre a 

ANIMALESCIDADE ou BESTIALIDADE HUMANA. Veremos no livro de Daniel  

Nabucodonozor se tornando semelhante a um “boi” por anos, por não engrandecer a 

Deus. Vemos os que gritam “crucifica-o” assemelhados a “vacas de basã” no Salmo 22.  

Os que resistiram a Paulo em Creta são comparados a “besta-feras”.  Jesus é ao mesmo 

tempo o “leão” da Tribo de Judá, é o “cordeiro” que tira o pecado do mundo, é a “serpente” 

que será levantada no deserto na cena em que Moisés constrói uma serpente de bronze e a 

pendura num madeiro, para que milhares de israelitas murmuradores no deserto sejam 

protegidos e curados de um devastador ataque de milhares de cobras. Jesus é simbolizado 

no “corvo” em Cântico dos Cânticos, na descrição da amada, quando ela revela que “seus 

cabelos são pretos como o corvo” relembrando a Salomão e representando o momento 

espiritual que Jesus está vivenciando no calvário, em contraste com seu aspecto ressurreto 

“cabelos brancos como a lã”. O preço pago por sua captura é de 30 moedas de prata, o 

mesmo valor de um “boi chifrado” lá em Deuteronômio. No momento final da história 

humana os profetas de Apocalipse se revelam como “dragões”!  

E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos; e, se 

alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja 

morto. Apocalipse 11:5https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/11/5 

Podemos ver a figura do retorno de Jesus no “veado” que pula sobre o cume dos montes 

também no livro de Cantares – uma imagem do momento em que os pés de Jesus estarão 

sobre o monte das oliveiras novamente.  

Os seres viventes 

Seja em Apocalipse ou em Ezequiel, vemos seres que representam ou possuem em si 

mesmos a realidade do PODER divino, possuindo a forma de anjo, as faces de boi, 

cordeiro, águia e homem. Seres de poder inimaginável. 

Por várias vezes na história irão haver tentativas de representar a Deus por meios de 

animais. Os bezerros aos pés do Sinai e os de Betel nos quais os israelitas carentes de uma 

representação física de Deus, tentaram retratá-lo em termos de animais conhecidos. Eles 

não entendiam que os animais somos nós, os homens. E que Deus era incomparável.   

Satanás 

Satanás também será comparado a animais. Assim como a astros. Ele é Lúcifer, a 

ESTRELA da manhã, ele também é QUERUBIM, maior que um anjo, da mesma categoria 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/11/5
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/11/5
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que os seres viventes; ele é representado pela SERPENTE, pela ASPIDE VOADORA, ele 

é visto como CHACAL que habita as ruínas, como a BESTA que emerge do mar, na figura 

do ANTICRISTO na “soma” do homem com sua personalidade, como um DRAGÃO 

com muitas cabeças. Ele é o DRAGÃO voador que combate contra MIGUEL e seus 

anjos. Ele é comparado ao HOMEM em Isaías que também desce ao SHEOL, assim como 

a RÃ e os seus asseclas aos GAFANHOTOS. Ele pode se transfigurar em ANJO 

conforme Paulo escreve aos Gálatas.  

Ele também é comparado a Leviatãs! Sim... plural. 

NAQUELE dia o SENHOR castigará com a sua dura espada, grande e forte, o leviatã, 

serpente veloz, e o leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão, que está no mar. 

Isaías 27:1http://www.bibliaonline.com.br/acf/is/27/1+ 

Perceba: Um Leviatã que é uma serpente veloz, outro que é  uma serpente tortuosa. E por 

paralelismo da poesia hebraica, posso concluir que o dragão que está no mar é também um 

Leviatã, o terceiro. 

Se comparado as bestas de Apocalipse, veremos as três bestas aqui também representadas.  

Mas não é a SATANÁS que DEUS apresenta para JÓ.  

Mesmo porque ele não é a SOLUÇÃO dos seus problemas, antes a causa. Mesmo porque 

ele não é a resposta JURÍDICA última a DEMANDA com DEUS. Mesmo porque o 

assunto em relevo tem haver com CONFIANÇA quebrada, com CONSOLO que foi 

NEGADO, com JUSTIÇA que está sendo requerida.  

O Leviatã de Jó representa várias realidades espirituais. Ela em primeiro lugar vai mostrar a 

um ANIMAL que foi capaz de vencer as BESTAS da terra e que não sé curvando a 

ORDEM presente é admirável mesmo por DEUS. Quando Deus se fez carne, quando 

houve um ventre do qual nascesse como homem, algo absurdamente implausível ocorreu. 

Um ser diferente de tudo que a ETERNIDADE contemplara até então. A 

divindade unida a humanidade. A deidade habitando um corpo físico, a carne. O 

criador misturado a criatura, a realidade celestial unida a nossa terrestre. Nenhum 

ser da eternidade é semelhante a Cristo. NADA É. Os anjos olharam admirados, os 

querubins ficaram estarrecidos. O Leviatã havia nascido.  

O que Jó vê é um animal, mas o que Deus descreve é a ENCARNAÇÃO. Por isso cada 

movimento dele é espetacular. Cada representação do Leviatã reporta a DEIDADE, é 

representada no mesmo OLHAR que JESUS possui quando os olhos de JOÃO o 

contemplam em APOCALIPSE 

João, em sua visão do Filho de Deus, viu uma cena impressionante. “A sua cabeça e 

cabelos eram brancos como alva lã, como neve; os olhos, como chama de fogo” 

(Apocalipse 1:14). E João prossegue, “Caí a seus pés como morto” (v. 17).     

19 Seus olhos brilham como faíscas. Sai-lhe fogo da boca. 

Suas chamas evocam a própria manifestação do SENHOR: 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/is/27/1+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/is/27/1+
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Isa 66:15 - Porque, eis que o Senhor virá com fogo; e os seus carros como um torvelinho; 

para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. 

 

Dan 7:9 - Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se 

assentou; a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã; e 

seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. 

O respirar do animal fantástico apresentado no livro de Jó nos remete diretamente as 

figuras do tabernáculo, da tenda da congregação, da coluna de fogo que abrilhantava os 

céus na noite e a coluna de nuvem que ficava a frente do santuário AO AMANHECER.  

20 O fumo brota das suas narinas, até parece uma panela fervendo com água,ou 

uma caldeira aquecida. 

E criará o SENHOR sobre todo o lugar do monte de Sião, e sobre as suas assembléias, 

uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite; porque 

sobre toda a glória haverá proteção. Isaías 4:5http://www.bibliaonline.com.br/acf/is/4/5+ 

A tenda e suas manifestações nos remetem diretamente a pessoa e a figura de Cristo. 

Porque Cristo é a tenda onde Deus tabernaculou com seu povo.  

Cristo crescerá e se tornará algo jamais visto pelo universo. E como uma fera terrível, 

proporá GUERRA contra TODO O PODER DO INFERNO, e será INVENCÍVEL. Os 

demônios gritam á sua presença, os “valentes” fogem de medo. Satanás tenta “negociar” 

no deserto com Cristo, mas 

3 Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará?  

Ele não aceita.  

Tenta FAZER UMA ALIANÇA COM CRISTO, oferecendo o DOMÍNIO MUNDIAL, 

“todos os reinos me foram dados e tudo te darei se prostrado me adorares”  

E é rejeitado. 

4 Fará ele aliança contigo, ou o tomarás tu por servo para sempre?  

Nada fará Cristo recuar de sua missão. O inferno TREME diante da caminhada daquela 

criatura, daquele homem, d e algo que não tinha definição.   

Quando ele toca os leprosos eles são curados. Quando ele põe a mão sobre cegos de 

nascença, eles tornam a enxergar.  

18 Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva.  

Certa feita Jesus encontra um surdo-mudo. Toca-lhe a língua, cospe saliva, suspira e sua 

prisão é liberta.  

Isaías irá falar a respeito desses dias: 

http://www.chamada.com.br/biblia/index.php?act=ler&cap=66&livro=Isa&from=concord&ver=ACRF&modo=0
http://www.chamada.com.br/biblia/index.php?act=ler&cap=7&livro=Dan&from=concord&ver=ACRF&modo=0
http://www.bibliaonline.com.br/acf/is/4/5+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/is/4/5+
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“o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre as regiões da sombra e da 

morte, resplandeceu a luz” 

Porque olhar para Cristo é como olhar para alguém cujos olhos são como as pálpebras da 

alva. 

Quando Jesus falava, era como o fogo. Corações viravam palha. Seus inimigos tentam 

acusá-lo de diversos modos, mas são invariavelmente vencidos.  Os discípulos a caminho 

de Emaús irão dizer: 

“não nos ARDIA o coração a medida que nos abria as Escrituras?” 

E assim ad infinitum.  

Um ser indescritível, não semelhante a nenhuma obra da criação, 

O dragão de Deus. Que veio para ser vitorioso, até mesmo sobre a morte.  

 

O evangelho da Cruz e Cantares 

 

As dimensões de Cantares 

 

Cantares possui muitas dimensões. Ele é ao mesmo tempo o mais belo cântico de amor 

humano escrito e adorna os mais sublimes mistérios proféticos contidos dentro das 

Escrituras.  
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Perfaz uma viagem transcendental até o interior de Deus, evocando poeticamente toda a 

magia da beleza do amor divino, transmitindo os rubores e rumores, a excelência e a 

profundidade de um amor que excede ao nosso entendimento, através de um cântico 

tecido através de imagens, gestos, sentimentos, sombras, personagens e um amor que vai 

crescendo até atingir a mais poderosa expressão que já foi expressa sobre o seu significado, 

no capitulo oitavo.  O livro cresce em intensidade e paixão, trafegando por paisagens 

belíssimas, transportando-nos a realidades que representam os céus, a terra, os anjos, ao 

espírito humano, a alma, aos sonhos, a vida e a morte, a eternidade e a profecia, 

desvendando através de uma singela história de amor, ao amor de um modo completo.  
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O apogeu de Cantares é um grito enciumado que impressiona-nos profundamente: 

“Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é 

forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme; as suas brasas são brasas de fogo, 

com veementes labaredas.” 
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O amor desafia afrontosamente ao poder que mais alvoroça os sentimentos dos homens, 

que desafia ao dinheiro, ao prestigio, à fama e ao poder que destroniza reis, que lança por 

chão a soberba humana, que enterra na cova dos pobres aos altivos desta terra e que nivela 

o arrogante ao humilde, o déspota ao servo errante. A morte afronta aos poderosos, 

afronta a sociedade, a ciência humana, a soberba do homem. Mas não é capaz de declarar-

se vitoriosa diante do amor. E mesmo que o fosse por milênios, na ressurreição de Cristo a 

morte é afrontada com a verdade desta essência imortal, poderosa e deslumbrante. O 

cântico dos cânticos PROFETIZA a vitória de um poder que é tão grande quanto o poder 

da morte. E avança na declaração dizendo que este amor gera CIUME, um CIUME tão 

monstruoso, tão aterrador, tão poderoso, que as sepulturas não são mais resistentes do que 

ele. E que as suas brasas são maiores do que as sepulturas, cujo fogo é veemente, 

incansável, inextinguível.  E é por causa deste CIUME que a morte não poderá SEPARAR 

do AMADO a vida de sua amada. A morte não resistirá a tamanho amor. Não poderá 

conter aos redimidos em seu seio, ou os que morreram aguardando a vinda do Amado sob 

seu poder.  Paulo declarará de outro modo esse epíteto: 
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“Quem nos SEPARARÁ do AMOR de CRISTO? A morte, ou os principados?”  

Fruto de idêntica inspiração.  

Nossas vidas são limitadas aos nossos dias que passam ligeiro.  Trazemos conosco 

memórias, carregamos a esperança no colo. Nosso mundo envelhece juntamente conosco, 

basta ver uma foto do jardim da infância ou das ruas de nossa cidade transformadas pela 

urbanização. Nossa história muda no decorrer dos anos, assim como nossos 

relacionamentos, nossos projetos.  Alguns sonhos se realizam, outros se desfazem,  

sofremos perdas e alcançamos gigantescas vitórias. Somos marcados por pessoas. 

Marcados por amizades, ou por inimizades, pelo afeto que deixou marcas ou pelas 

perseguições que do mesmo modo deixaram em nós marcas na alma. Cantares canta um 

momento da vida de dois jovens enamorados. E se pudéssemos transcender a história dos 

dois enamorados até a história divina? Nosso ontem retrocede até nosso nascimento. 

Nosso amanhã vai até nossa sepultura, caso não aconteça algo sobrenatural, humanamente 

falando. Cristo muda dramaticamente essa métrica.  Porém a história de Deus se inicia, por 

assim dizer, na eternidade passada, ou no passado da eternidade e finda...não. Não finda.  

Mas independente de não ter início e nem fim, Deus possui uma história. Ele também 

possui marcas deixadas por afetos e inimizades em sua essência. Em sua memória, em suas 

obras, em suas realizações. A história divina é profundamente impactada pela nossa. Por 

mais paradoxal que possa parecer este enunciado. 

Para torná-la inteligível, compreensível a nós Ele a retratou em Cantares. Toda ela. O amor 

de Salomão e Sunamita é uma dança, um cântico, um drama, uma canção. Nessa canção o 
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Espírito entoará um cântico de amor, a sua própria canção.  Em cada passo da dançarina 

de Cantares ele verá a dança da Sunamita Celestial, que representará o seu amor pela Igreja 

terrena e pela misteriosa e invisível Igreja Celestial. Aquela que aparece num momento 

assombroso lá no Livro de Hebreus, a multidão de espírito dos justos aperfeiçoados e aos 

incontáveis anjos.  

O livro acontece em 8 capítulos, que percorrem alguns dias. Talvez 7 dias mais um do 

casamento futuro e outro especial da recompensa dos guardas. Uma semana memorável, 

mágica. Um momento único da vida de um jovem e uma adolescente. 

Toda a história da Redenção, que compreende fatos anteriores a existência do homem e 

fatos posteriores à história humana, representam somente um instante, um momento da 

Vida daquele que Vive para Todo o Sempre.  Mas, que são profundos para o seu coração.  

O livro então será um dueto. E uma dança. Anjos irão dançar nos céus testemunhando a 

dança da menina caçadora de raposas, o Espírito comporá a quatro mãos a melodia, 

juntamente com o apaixonado Salomão. Salomão olha para sua amada e nela Deus 

contemplará sua paixão.   

Cantares nos apresentará o amor de Deus pela Igreja, por Israel e pela Humanidade, de 

maneira: Lúdica e Profética, de modo humano e de modo sobrenatural, percorrendo a 

história e a eternidade.  

Cantares apresenta-nos através do lúdico uma realidade misteriosa e transcendente, de 

Deus amando sua Igreja brincando com ela. Dançando com ela. Festejando sua alegria, 

comunhão e amor. 

Isaías 25 concede uma visão lúdica e assombrosa da grande vitória do Cordeiro sobre a 

morte no monte calvário: 

Como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos; como se abranda o calor pela sombra da 

espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado.  

E o SENHOR dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais 

gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos, e com vinhos velhos, bem 

purificados.  

E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas 

as nações se cobrem.  

Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor DEUS as lágrimas de todos os 

rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra; porque o SENHOR o disse.  

A ceia de Cristo é uma atividade lúdica, uma representação de um evento profético que 

simboliza a vitória de Cristo contra a morte. A páscoa é uma festa, uma grandiosa festa em 

que cordeiros eram imolados, numa profunda representação. Antes do calvário o mundo 

mágico estava a mercê do cântico dos tiranos. Os grandes déspotas recebiam hinos em 

louvor a sua história e glória, eles se magnificavam, pois queriam ser lembrados como 

deuses-na-terra, como potentados, tendo seus nome gravados em rochas, suas imagens 
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esculpidas em mármore para perpetuar a memória de seus grandes feitos. Para a população 

escravizada os cânticos dos tiranos era-lhes dolorosos. O mundo submisso a poderes 

malignos viu as civilizações praticarem atos de profunda indignidade. Atos de tremenda 

crueldade. Falsas religiões, falsos deuses, a escravidão, as guerras, as maldições rogadas 

pelos magos e feiticeiros. Na cruz o inferno é vencido e Deus concede sua Graça e sua 

Misericórdia, concedendo dons aos homens, e concede ao ser humano poder contra as 

hostes, potestades, poderes e soberanias. Paulo exaltará o momento do monte com um 

cântico de escárnio, uma zombaria profética: 

“Ó morte, ó morte, onde está teu aguilhão? E ó morte, onde deixastes cair as tuas armas?” 

O cântico dos tiranos foi substituído pelo cântico da vitória. Que é de caráter lúdico.  

Veja que apesar da dor e da vergonha da morte na cruz, ela simboliza um banquete. Jesus 

se refere ao banquete que celebra sua morte, a ceia. O Cordeiro era sacrificado no altar pelo 

sumo-sacerdote no dia de Com Kepler às três horas da tarde, uma garrafa de vinho 

aromático, com especiarias, era derramado no chão no mesmo instante e logo após ter 

entrado com o sangue no lugar santíssimo ele repartiria o cordeiro com os familiares dos 

ofertantes, no caso do cordeiro da páscoa, com os sacerdotes auxiliares e seus familiares.  

O vinho derramado no chão após o sacrifício do cordeiro era um vinho antigo.  Vinho 

guardado nas recamaras do templo por anos.   

A morte é ZOMBADA profeticamente. Uma imagem de uma criança rindo após a derrota 

de um adversário numa brincadeira. Para que entendamos o caráter lúdico das coisas 

criadas. 

O cântico dos tiranos foi substituído por um cântico de amor.  

 

O nome do livro Cântico dos Cânticos em Hebraico é Shir HaShiriym, que é semelhante a 

forma de Santo dos Santos – Qadosh – Heqadoshiym, ou a forma Rei dos Reis  Melek - 

Melekiym; Ou servo dos servos – Ebed–ebedyiym.  

Em Cantares “Já se ouve a voz da ‘rola’ em nossa terra, em hebraico, “turtur”; ‘tutur’ é 

onomatopeia para o gorjeio da pomba selvagem.   

Beije-me com os beijos de sua boca é uma frase em hebraico que dita sussurrada soa como 

se fosse um beijo. Susurre: “Pihu Mineshyqot” rapidamente.   

יִּפ  ּוה

PYHU 

ינִמ קיִׁה  תה

MINËSHYQOT 

שהי  יהֵננָּׁ

YSHÅQENY 

 

O nome do amado que se derrama como unguento é Shemekha que se derrama como 

Shemaneyka.  E é uma onomatopeia para unguento se derramando de uma botija de barro.  
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O unguento não escorre como o óleo, ele é mais pastoso, cai em partes, ou grandes 

porções.  Como você imitaria o som de uma coisa pastosa caindo de dentro de um 

recipiente? O hebreu da antiguidade falaria lentamente “She–ma-ney-ka”  

Ela é morena, mas, agradável. Ela é Shechorah, mas também é Venavah. Pronuncie as 

palavras anteriores. Uma é áspera, a outra suave de ser pronunciada, mesmo transliterada 

em português. A sonoridade das palavras tem uma função estilística, elas são recursos 

literários e poéticos da língua hebraica.    O local de origem da heroína do livro é Sunem, 

ela é uma Sunamita, moradora de Sunén. Em hebraico o seu nome é Shelomita que é a 

forma feminina do nome Salomão que em hebraico é Shelomo.  

O termo para selo é K-tchun – A onomatopeia para a carimbada num documento. Chamas 

ou fogo é Ash... O som de madeira queimando. E ‘Labaredas do Senhor’ lembra o som da 

crepitação -  Shlebthie. Fale a palavra anterior soprando, sem usar as cordas vocais (usando 

só a boca para produzir o som).    

A palavra para amado é “dodi” um apelido carinhoso. É uma palavra que evoca doçura.  

Mas voltando ao assunto da poesia fantástica, na mente divina ele propôs uma existência 

com enredo, uma história repleta de poesia. Preenchendo toda a história humana e também 

todas as histórias pessoais que dela fazem parte. A história do universo divino se entrelaça 

com a história humana, o celestial com o terreno, o invisível com o visível, o eterno com o 

temporal. Essa história que compõe a história da eternidade é trazida a existência, escrita, 

por assim dizer pelas mãos de um destro escritor.  O Salmo 45 assim afirmava a respeito 

das palavras da boca do Messias. “Tuas palavras são como se tivessem sido escritas pela 

pena de um destro escritor”. 

Melhor do que falar a respeito da excelência dessa história, invisível aos olhos dos que não 

creem, proclamada aos ouvidos dos que creem, melhor que exaltar a poesia fantástica 

presente na existência, melhor demonstrá-la. 
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O Espírito Santo tinha uma proposta em comunicar seu Ensino no Antigo Testamento. 

http://welingtonjf2014.files.wordpress.com/2014/04/c75b2-largse.jpg
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Como ensinar o homem, incapaz desde o nascimento de compreender os mistérios divinos, 

 

com limitações espirituais tremendas que lhe concedessem a aptidão necessária para 

discernir valores espirituais, valores eternos e ternos, distinguindo entre as milhares de 

vozes sem sentido uma mensagem única, profunda de um amor incomparável e gracioso, 

como dar ao ser humano a capacidade de ouvir o inefável, de conhecer o sublime, de 

compreender 

a ternura da vocação celestial, a beleza do caminho de Deus? 

http://welingtonjf2014.files.wordpress.com/2014/04/64897-large.jpg
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Propôs Deus contar histórias, propôs Deus escrever revestido de humanidade, propôs 

Deus sublimar as lágrimas, recontar os contos e recantar os cantos, deixou-se manifestar de 

um modo extraordinário, 

chamativo, cheio de contrastes e fascínio, cheio de cores e rituais que representassem a 

essência 

http://welingtonjf2014.files.wordpress.com/2014/04/b08d4-larges.jpg


95 
 

 
das coisas que o coração não pode captar e que os olhos humanos não podem ver. Essa é a 

proposta e esse vídeo concede uma ideia da voz do espírito de Deus por detrás das versos e 

da poesia do Antigo Testamento. 

http://welingtonjf2014.files.wordpress.com/2014/04/12ee1-lafgrge.jpg
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E é mais ou menos assim… 

http://www.youtube.com/watch?v=kdqtxEH59hE 

https://drive.google.com/file/d/0B54HJJ80jPtmSDlRb0pxbk1kd1U/edit?usp=sharing 

 

As Escrituras chamam a primeira mulher de Eva, mãe dos viventes. Com ela se inicia a 

história e dela todos somos partícipes. Ela recebe a primeira profecia “ele te morderá o 

calcanhar mas tua descendência lhe pisará a cabeça”.  E Deus amou a humanidade como se 

amasse sua esposa. Israel é uma nação separada, porém representa também a humanidade.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=kdqtxEH59hE
https://drive.google.com/file/d/0B54HJJ80jPtmSDlRb0pxbk1kd1U/edit?usp=sharing
http://welingtonjf2014.files.wordpress.com/2014/04/ff3e0-laraaage.jpg
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Uma mulher come do fruto proibido, a mesma que recebe a promessa de sua absolvição. 

Como nos contos onde a menina é amaldiçoada, mas uma porta de escape é deixada por 

quem faz a maldição, que quebrará o feitiço.  Os contos de fada possuem uma mensagem 

subliminar... 

Uma mulher deixará o paraíso, guardado por querubins. Saindo ela dele, junto com ela, 

saímos todos nós. Deus se apaixona pela humanidade no Éden. O namoro é a revelação 

dada a Abraão. 

“Sai da casa de tua parentela” é a primeira instancia do casamento ordenado em Genesis 

“E deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher”  

Ou “E deixará a mulher seu pai e a sua mãe e unir-se-á ao seu homem” 

A PROFECIA ESTÁ INTIMAMENTE LIGADA COM CANTARES.  

O profeta Joel declara numa PROFECIA: 

 

 

A vinha está seca, e a figueira murchou; a romãzeira, a palmeira, a macieira e todas 

as árvores do campo secaram. Secou-se, mais ainda, a alegria dos homens.  

 

Essa cena é o LIVRO DE CANTARES a beira do abismo. É como se uma horda de 

zumbis tivesse invadido Cantares e detonado seus jardins. Joel evoca a beleza de Cantares, 

a vinha, a figueira, a romãzeira, a palmeira e a macieira que são as árvores principais do 

livro para através de sua destruição declarar um juízo sobre Israel.  

Jesus é descendente de Salomão, afirma sua existência como fato histórico e também a 

fidedignidade do relato bíblico sobre sua grandeza e riqueza de modo magistral, numa 

única frase quando diz “Que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como um 

lírio do campo”. Jesus possui em sua descendência de modo claro a família de Davi, 

a matriarca de Judá, Tamar, cujo nome é uma das chaves do livro. Até os montes 

evocados em Cantares são proféticos, um de modo surreal. O monte Carmelo é o palco de 

uma das maiores batalhas entre um profeta e seus inimigos, local de operação milagrosa 

única em que vemos um capitão de exército se ajoelhar diante de um profeta e pedir 

humildemente” desce comigo, seja preciosa a vida de meus soldados e a minha diante de ti”  

As pedras que são citadas em Cantares estão presentes do Efode, a coisa mais “mágica” 

que existia no Santuário, estão presentes na cobertura do querubim ungido na profecia de 

Isaias e também fazem parte dos muros de Jerusalém celestial. 

Jesus morre na páscoa, enquanto em todas as casas e sinagogas de Isreal eram lidas 

porções do livro de Cantares. Seu ministério começa com vinho novo, num 

casamento e termina com vinho novo numa ceia com os amigos. Ele se recusa a 

tomar vinho estragado. Cantares é embebido em vinho novo do início ao fim.   
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Lendo as Escrituras percebemos que namoro e noivado com a Igreja acontecerão no 

EGITO.   

Na entrega da Lei, Israel é conduzido por Moisés, toda a nação, após três dias de 

preparação.  E ali é anunciado um CONTRATO, a entrega da lei  é o CASAMENTO.  

No momento em que Israel exigir um rei, sela-se o início do fim do relacionamento. 

O profeta Samuel fica irritado com a rejeição da palavra profética e Deus fala “Não foi a ti 

que desprezaram, foi a mim”. Como falaria um jovem que recebeu um fora.  

 

 

 

Israel simboliza o macrocosmo da humanidade.  Se prostitui com ídolos, divindades e 

demônios.  Pratica toda sorte de culto, que coincidentemente tem caráter sexual.  
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A sexualidade humana foi transformada num festival religioso, explorado e mantido por 

diversas religiões. O conhecido hieros gamo - “casamento sagrado”.  

Era um libidinoso e cruel modo de escravagismo, práticas de fantasias eróticas revestidas 

de caráter sagrado, que serviam para a prática da pedofilia, para a destruição da 

adolescência e da contaminação dos casamentos dessas culturas.  O resultado era o ultraje e 

o constrangimento, a vergonha, muitas vezes o isolamento. A prostituta cultual não era 

honrada ou dignificada. Ela era vendida aos templos, assim como na Grécia antiga e 

posteriormente em Roma. Na Índia pais ainda vendem suas filhas ao comércio sexual.  

Nos últimos dias (2014) temos algumas noticias que nos permitem compreender o caráter 

da situação:  

Modernamente: 

“O grupo "Defensores de Cristo" supostamente recrutava mulheres para manterem 

relações sexuais com um espanhol que alegava ser a reencarnação de Cristo, de acordo com 

um funcionário de um grupo de defesa das vítimas, que falou sob condição de anonimato 

por não estar autorizado a falar publicamente sobre o caso. Suas seguidoras foram 

submetidas a trabalho forçado ou serviços sexuais, incluindo prostituição, de acordo com o 

Instituto Nacional de Imigração que disse ter aberto um processo contra o culto há mais de 

um ano.” 

As liturgias a algumas divindades da antiguidade envolviam ingestão de drogas afrodisíacas, 

e a pratica de sexo com prostitutas cultuais que ofereciam seus serviços como oferta aos 

deuses. Ofereciam sua virgindade aos templos, que recebiam o pagamento das moças que o 

praticavam em nome da religião. Gore Vidal conta que em seu livro “Criação” que as 

moças de Babilônia se sentavam milhares delas, nas entradas das cidades na época dos 

festivais de Tamuz, e que era costume dos visitantes lançarem uma moeda de prata em seus 

colos, que significava marcar um encontro dentro dos Zigurates, templos babilônicos cuja 

arquitetura poderia ser a mesma ou inspiradas na antiga torre de babel, e lá separadas por 

véus ofereciam-se aos viajantes, doando o dinheiro arrecadado, a duras penas, à divindade. 

Em Babilônia parece que em determinado momento da história se tornou um padrão de 

conduta, um rito de passagem, de tal maneira que não já não existiam mulheres adultas que 

se casassem virgens.  O que nos leva a um texto profético que é um contraste, quando 

Babilônia é chamada de “virgem”.   

Israel se prostitui com deuses, fere seu esposo, que a desposou no HOREBE.  

Espiritualmente Deus escolheu para si uma nação. Como um rapaz que se enamora. Como 

se ela fosse espiritualmente uma adolescente, uma escolhida, uma prometida.  

Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: A virgem, a filha de Sião, te despreza e 

te escarnece; a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. 

 

Jeremias 14 
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 17  
Diga-lhes isto: Que os meus olhos derramem lágrimas, noite e dia sem cessar; pois 

a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal.  

 

Jeremias 18 

 13  
Portanto, assim diz o Senhor: Perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma 

coisa dessas; coisa tremendamente horrível fez a virgem, Israel!  

 

Israel não se satisfaz com uma nova divindade. Uma só é pouco. Ela adota todas. Baal, 

Dagon, à rainha do céu, ao panteão de divindades femininas, pratica as festas da fertilidade, 

queima filhos para Tamuz, importa deuses do Egito, restaura os terafins que trouxera 

escondidos na bagagem de Raquel, aplica as práticas sexuais religiosas sugeridas por Balaão, 

aprende a feitiçaria e a pratica, aprende a necromancia, curva-se diante do sol, ergue objetos 

fálicos em todo Israel, faz procissões com imagens de toda espécie de deuses e ainda cria 

novos ministérios, novas ordens sacerdotais.   

Jeremias 

Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande 

abominação, e as carnes santas se desviaram de ti? Quando tu fazes mal, então andas 

saltando de prazer. 

Cria uma indústria nacional de fabricação de deuses.  Institui sacerdócios das mais 

ignorantes entre os povos e desprezam absolutamente ao culto levítico.   Há uma triste 

cena nas Escrituras em que após dezenas de anos encontram o ultimo exemplar da LEI 

DE MOISÉS guardada a dezenas de anos dentro de um recinto abandonado do TEMPLO 

DE SALOMÃO. Santificam árvores, terebintos, ciprestes, sândalos e ali criam árvores 

oraculares. Implantam postes ídolos em centenas de lugares.  Estabelecem templos a 

diversas divindades em TODOS os montes de Israel. Mais de um.  

Guardam carros alegóricos das procissões dentro da área do santuário.  

E então Deus lhe concede uma carta de divórcio.  Rasga o ministério Levítico e o rejeita.  

Jeremias 3 

 8  

Viu também que dei à infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, 

por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, 

também se prostituiu, sem temor algum.  

 

 9  
E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo 

adultério com ídolos de pedra e madeira.  
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Simboliza isso pela menina que perde a inocência, se prostitui por dinheiro e depois 

gananciosa vai se degradando até que chega o ponto em que vira uma ninfomanica. Já não 

necessita de pagamento, busca ser saciada em qualquer lugar, por qualquer tipo de 

religiosidade que possa lhe oferecer alívio.  E esse espírito religioso é também tem reflexo   

social.  

Jeremias 29 

 23  

Porque cometeram loucura em Israel: adulteraram com as mulheres de seus amigos 

e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou 

sabendo; sou testemunha disso”, declara o Senhor.  

 

Deus separou uma porção da humanidade para amá-lo e conhece-lo, só que ela o traiu. 

“Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança; entreguei a amada da minha alma 

na mão de seus inimigos.” 

Ezequiel 16 

 32  Você, mulher adúltera! Prefere estranhos ao seu próprio marido!  

 

Oséas 1 

 2  

Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: “Vá, tome uma 

mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais 

vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor”.  

 

Oséas 2 

 2  

Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou 

seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a 

infidelidade.  

 

Oséas 3 

 1  
O Senhor me disse: “Vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser 

amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de 

eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas 
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passas”. 

 

Oséas 4 

 13  

Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um 

carvalho, de um estoraque[14]ou de um terebinto[15], onde a sombra é agradável. 

Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram.  

 

 14  

Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, 

porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios 

oferecidos pelas prostitutas cultuais — um povo sem entendimento precipita-se à 

ruína!  

Mateus 12 

 39  
Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso! Mas 

nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas.  

 

Isaias e Ezequiel: 

 

“Como se fez prostituta a cidade fiel! Ela que estava cheia de retidão! A justiça habitava 

nela, mas agora homicidas.” 

“Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento; toca bem, canta 

muitos cânticos, para que haja memória de ti.” 

“E será consagrado ao Senhor o seu comércio e a sua ganância de prostituta; não se 

entesourará, nem se guardará; mas o seu comércio será para os que habitam perante o 

Senhor, para que comam suficientemente; e tenham vestimenta esplêndida.” 

“Já há muito quebraste o teu jugo, e rompeste as tuas ataduras, e disseste: Não servirei: 

Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitaste, fazendo-te 

prostituta.” 

“Quão fraco é teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obra duma 

prostituta desenfreada, edificando o teu prostíbulo de culto no canto de cada caminho, e 

fazendo o teu lugar alto em cada rua! Não foste sequer como a prostituta, pois desprezaste 

a paga;” 
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“E queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres; 

e te farei cessar de ser prostituta, e paga não darás mais.”  

“Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus salários serão 

queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos farei uma assolação; porque pelo salário de 

prostituta os ajuntou, e em salário de prostituta se tornarão.” 

Isaías 23 

 12  
e disse: “Você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada! 

“Levante-se, atravesse o mar até Chipre; nem lá você terá descanso” 

Jeremias 46 

 11  
Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó virgem, filha do Egito! Você multiplica 

remédios em vão; não há cura para você.  

Is 47:8 

“ Agora pois ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas descuidada, que dizes no teu 

coração: Eu sou, e fora de mim não há outra; não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de 

filhos.” 

“Desce, e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia; assenta-te no chão sem trono, ó 

filha dos caldeus, porque nunca mais seras chamada a mimosa nem a delicada.” 

Apocalipse 18:7  

“ Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto; pois 

que ela diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo 

algum verei o pranto.” 

“Veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-

te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas;” 

“Disse-me ainda: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, 

nações e línguas.” 

“E os dez chifres que viste, e a besta, estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, 

e comerão as suas carnes, e a queimarão no fogo.” 

“porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia 

corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus 

servos.” 
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Isaías: “Não temas, porque não serás confundida; não te envergonhes, porque não serás 

afrontada. Esquecer-te-ás da vileza da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio 

da tua viuvez. Com efeito, o teu esposo é o teu Criador, que se chama o Senhor dos 

exércitos; o teu Redentor é o Santo de Israel, chama-se o Deus de toda a terra. Sim, o 

Senhor te chamou como uma mulher abandonada e angustiada. Pode-se repudiar uma 

mulher desposada na juventude? — diz o Senhor teu Deus. Por uma hora, por um 

momento Eu te abandonei, mas, no Meu grande amor, volto a chamar-te. (…) Ainda que 

os montes sejam abalados e tremam as colinas, o Meu amor jamais se apartará de ti, e a 

Minha aliança de paz não se mudará, diz o Senhor, compadecido de ti”. 

Em deslumbrante amor Deus amou o ser humano de tal modo que violou suas próprias 

regras para poder amar sua Escolhida. Levítico determinava com quem o sacerdote não 

poderia se casar: 

 

Viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, destas não tomará; mas virgem do seu 

povo tomará por mulher. 

 

Então O Espírito escolherá uma virgem, que representará a prostituta. A virgem que 

representa a menina dos olhos de Deus, o modo como Ele almeja enxergar ao homem, não 

contaminado com nenhum outro amor espiritual que senão Ele.  

Uma mulher, uma menina, uma virgem,  uma descendente de Salomão.  

Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz 

um filho, e será o seu nome Emanuel. 

 

Lucas 1 

 27  
a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, 

descendente de Davi. O nome da virgem era Maria.  

Lucas 1 

 34  Perguntou Maria ao anjo: “Como acontecerá isso, se sou virgem?”  

 

Jeremias 31 

 4  
Eu a edificarei mais uma vez, ó virgem, Israel! Você será reconstruída! Mais uma vez 

vocês e enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram.  

2 Coríntios 11 
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 2  
O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único 

marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura.  

 

 

Jesus é o noivo. Mas o noivo morrerá. Jesus será morto. 

 

Joel 1 

 8  
Pranteiem como uma virgem em vestes de luto que se lamenta pelo noivo[2]da sua 

mocidade.  

 

Em Provérbios (15:25) Salomão dirá: 

O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece a herança da viúva. 

 

a visão profética de Cantares. 

 

A luz dos textos lidos podemos compreender agora que o ciúme, como labaredas do 

Senhor, é tão forte como a morte projeta Cantares em toda a eternidade, conectando-se a 

CRISTO e também à Apocalipse.  

A mulher que é descrita nos textos proféticos além de Cantares parece sofrer de 

esquizofrenia. Ora ela é uma feiteira, outra age como uma prostituta cultual.  Ela não se 

satisfaz com Deus, ela corre atrás de qualquer coisa que lhe conceda prazer, poder, jóias. 

Ela parece uma meretriz que se vende pelo luxo e que depois já viciada, só pelo direito de 

ter prazer. O estado dela é tal que é necessário que ela seja repudiada, Deus, seu marido 

desprezado e abandonado  lhe concede uma carta de divórcio e ainda assim ela não se 

arrepende.  

Oséias é um profeta que é levantado por Deus para representar com sua vida pessoal esse 

dilema, amando uma prostituta e comprando-a ainda nova de um bordel. Ele lhe dá uma 

casa, lhe concede um nome, ela tem filhos com ele, mas numa noite foge para o bordel no 

qual recebia paga e jóias, e regalias, só que numa condição de dívidas ainda pior. E depois 

do segundo filho ela perde parte de sua formosura, é preterida em lugar das prostitutas 

mais novas e já não tem mais clientes é brutalmente maltratada e mantiva em cativeiro no 

prostíbulo. Não somente isso, ela se casa com o dono do prostíbulo. Mesmo sem ter se 

divorciado de Oséias. Tal ato anula o casamento anterior. Mesmo assim Oséias vai até lá e a 

reclama como esposa, pagando pela segunda vez o resgate por ela. Mais caro que o 

primeiro, por uma mulher agora, destruída.  Ele a leva para casa, trata dela e a recebe como 

legitima esposa, de quem por sinal nunca se separara. Então ela terá um terceiro filho. E 
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finalmente sua vida mudará para sempre. O amor do profeta é inacreditável diante de todo 

o Israel.  Assim como diante de todas as mulheres da região e mesmo fora dela. Nenhuma 

mulher jamais fora amada assim.  Ela era a mulher mais indigna e ao mesmo tempo a mais 

amada. Antes desprezada, agora era invejada. Invejada por todas as outras mulheres de sua 

época.  

 

 

 

 

 

 

A prostituta em Apocalipse é a moça humanidade envolvida em feitiçaria, em rituais 

macabros, em religiões mortas. Em doutrinas vãs, em busca de ouro, dinheiro, poder, em 

sua ganancia mandou a KGB eliminar inocentes, enviou a CIA para ensinar tortura, 

ensinou as tropas do Hamas a colocar bombas atrás de hospitais, orfanatos e creches, 

vendeu armas para os grupos separatistas da Líbia, virou as costas par os massacres de 

Timor Leste, torturou em nome da religião usando as Escrituras como escudo, espalhou 

gás mostarda nas trincheiras da primeira guerra mundial, adotou as doutrinas de Nietsche e 

tentou criar com base em experiências anti-éticas ao novo homem, por meio de Mengele. 

Dizimou por causa do vil metal as crianças da Peru, exterminou pelo ouro a cultura Asteca, 

mandou derrubar as torres gêmeas para obter o seguro e uma guerra desnecessária, criou 

uma emenda para torturar legitimamente em Guantánamo, destituiu a o congresso par 

implantar a tortura em 1964. Ela nos fala do ser humano vestido de maldade. Está 

embriagada com vinho podre. Ela é o símbolo da religiosidade, e da falsa religião, que 

escraviza ao invés de libertar. Que seduz com ofertas de licenciosidade, de poder, como a 

Maçonaria, como o Evangelho da Recompensa Financeira.  A prostituta é o ministério 

profético falsificado, é o sacerdócio corrompido, que são iguais a feitiçaria. A prostituta fala 



107 
 

do casamento ilegítimo da religião com o poder politico. Ela igualmente nos revela a seus 

Senhores. Desde a antiguidade havia a figura do cafetão e cafetina do dono ou das donas de 

bordéis. Ela é escrava e é drogada, fazem com que ela fique constantemente ébria para que 

não deseje fugir do cortiço.  

A prostituta de Apocalispe, no entanto, ama o que faz. Ama a escravidão. Ama a seus 

senhores. As hostes, potestades, poderes e soberanias.   

 

 “almá”  

Moça, Virgem. 

A palavra alma em português possui o gênero feminino. Ela possui a mesma a mesma 

sonoridade de “almá” da palavra moça, virgem o hebraico.  O termo traduzido por alma no 

hebraico é “nephesh” que também é do gênero feminino.  O termo para espírito é “ruah” 

que também é feminino.   

Entre as tribos, povos, nações e raças, Deus separou para si uma amada.  Como se fossem 

duas irmãs, duas que se corromperam, mais uma se arrepende e retorna para seu marido e a 

outra se profissionaliza, ela aperfeiçoou a arte da prostituição espiritual.   

O Evangelho fala do amor profundo de Deus pela humanidade através de Cristo.  Ele é o 

Esposo que vem resgatar a esposa presa, vivendo uma vida de separação, de exploração e 

cativeiro. O Oséias celestial está disposto a tudo para libertar sua amada humanidade, seus 

filhos e filhas dispersos entre as nações, e para isso está disposto a dará tudo, até mesmo a 

própria vida.    

Porém, já não há esperança para uma parcela da humanidade, porque ela institucionalizou a 

maldade,  porque ela abraçou e ritualizou a dominação, a exploração. Porque ela praticou e 

amou a pratica da feitiçaria.  

Purpura que é a cor de Cantares. Cor do VINHO que jorra nele abundantemente. A 

PROFECIA é uma extensão de Cantares.  A Prostituta se veste de PURPURA porque se 

julga RAINHA, porque compreende ter poder, poder para seduzir as nações, poder para 

escravizar aos homens para que façam aquilo que ela deseje. Ela é adornada de talismãs. Ela 

tem um cálice nas mãos que usa para fazer suas adivinhações. Ela é uma BRUXA.  

No Brasil milhares de homens e mulheres recorrem a cultos afro-brasileiros em busca de 

feitiçaria, recorrendo ao poder de entidades que INTERAGEM COM A 

SEXUALIDADE. Milhares de pais-de-santo são homossexuais porque tiveram sua 

sexualidade oferecida num ritual de transformação. As entidades aceitam ofertas da 

sexualidade das meninas em troca de favores,  mesmo que ainda bebês,  para que elas – as 

entidades -  decidam, independente do sexo da criança, o comportamento sexual que ela irá 

adotar ao crescer.  Cultos de caráter sexual são realizados com pessoas tomadas por 

possessão, EMBRIAGADAS.    Milhares de lares brasileiros foram vítimas de ataques de 
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feitiçaria, chamados de “trabalhos” orientados por espíritos. A maioria buscando roubar o 

afeto da esposa ou do esposo de alguém logrando a destruição de laços familiares.  

Centenas de anúncios pintados nas paredes evoca, “trago seu amado em 3 dias” que são 

um eufemismo para “invoco poderes das trevas para escravizar a alma de quem você deseja 

a você”. 

Cantares lerá esse tipo de prática amaldiçoada que ocorre da antiguidade aos nossos dias: 

“Conjuro-vos ó filhas de Jerusalém, não desperteis o amor até que ele queira” 

Compreender a relação que o Espírito de Deus anseia com a humanidade é intrinsicamente 

relacionado a palavra “virgem”.  Ela evoca a menina, a adolescente, a pureza, a infância. 

Evoca a menina correndo e brincado com os amigos sem a condição do peso, da 

responsabilidade, da gravidade que o exercício da sexualidade trás.  

A profecia em Cantares viajará no tempo, acompanhando as batidas do coração de Deus, 

nas cores do berilo, enxergará sua glória e os querubins, enxergará as jóia do peitoral do 

juízo e também a as pedras que cobriam alguém que um dia recebeu a honra, o poder, a 

glória, a unção, e rejeitou tudo, traindo a confiança nele depositada, antes que existisse o 

homem. Nos passos da dançarina o Espírito vê a dança da vitória, a dança angelical da festa 

do encontro, o cumprimento final de pentecostes e da festa das vinhas. A dança de 

Sunamita é estabelecida diante de suas rivais, das rainhas, das concubinas, e ela desfila 

graciosa, levando nos seus movimentos ao coração de Deus arrebatado,  ela dança porque 

venceu a morte, porque venceu ao mundo, porque despojou os principados, porque seu 

amor reina para sempre, assentado sobre o trono de Davi, sobre o trono de Salomão, que 

também é o governo do Messias e ao mesmo tempo, o governo do Reino dos Céus, do 

Reino de Deus. A Sunamita de Cantares representa a paixão da Igreja pelo Rei, e a 

admiração de Salomão, seu arrebatamento, a paixão do Espírito pelos filhos que resgatou, 

de uma vida de servidão, para um lugar, onde Sunamita celestial não terá mais que se 

incomodar com o sol, porque seu Amado será para ela um sol eterno, que sobre ela 

brilhará sem a machucar. Cantares narra o encontro de Cristo com Israel, seus apóstolos, 

traduz em poesia o derramamento do Espírito num Pentecostes para a Igreja gentílica, 

pentecostes que só cessa por alguns instantes, antes que venha o Sábado do Milênio e 

depois o novo amanhecer, da Nova Criação. Onde Sunamita dançará eternamente nos 

braços de seu amor.  

É esse o amor que Jesus manifesta ao ser humano no calvário.  

Quando Jesus está crucificado está acontecendo muitos casamentos e também uma festa 

denominada festa de Benjamim. Era costume dos judeus lerem cântico dos cânticos 

durante a pascoa, era a época propícia para o início dos namoros, para os pedidos de 

casamento, para brincadeiras de jovens que buscavam “raptar” para si suas futuras esposas. 

Enquanto Jesus morre na cruz, Cantares está sendo cantado em milhares de casas israelitas, 

numa época em que provavelmente a MELODIA ORIGINAL ainda não havia sido 

perdida, ao menos partes dela. Certamente trechos do livro ainda eram entoados com as 

mesmas notas, com o acompanhamento dos mesmos tipos de instrumentos que Salomão 

usava para entoar seu cântico.  
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Em alguns dos versos de Cantares podemos ver a profundidade desse amor.  

O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado; eis que está detrás da 

nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades.  

Sorrateiramente Salomão aparece do nada e assusta a menina. Veloz e arisco, brincando 

com ela. As casas da antiguidade possuíam dois pavimentos, varandas, quartos no alto, 

cortinas, grades.  Não eram de difícil acesso aos animais. Era facílimo para uma gazela subir 

num terraço de uma casa. E se ela o fizesse, chegaria de mansinho, quase imperceptível, 

encostaria o nariz para sentir os odores do quarto, normalmente perfumados com 

essências, com especiarias. Seu olfato poderoso sentiria o cheiro de uma tamara esquecida 

sobre uma mesa ou sofá.  

E uma dona de casa só perceberia ele a noite, pois as sombras o abrigariam, quando 

erguesse a lamparina e os olhos da corça refletissem a luz da lanterna.  Antes que pudesse 

alcançar o animal ele já estaria a dezenas de metros do terraço.  

O mundo espiritual nos enxerga. O tempo inteiro. Anjos descem e sobem, espíritos de 

toda sorte e origem passam ao nosso redor e até em nossos lares sem que os percebamos.  

Apesar de assustador e estranho, esse parágrafo é absolutamente correto. Vivemos e nos 

movemos num universo espiritual, entre forças, poderes, potestades, vivemos entre dois 

mundos. Mas para nossa grata surpresa o Espírito amorosamente nos observa. E nos vigia. 

Ele nos guarda. Envia anjos, realiza coisas espirituais enquanto dormimos, enquanto 

descansamos.  Declara-nos o que está oculto, escondido. Abre para nós janelas para que 

possamos vê-lo. Percebe-lo.  Os dons espirituais as vezes nos assustam. Uma visão é dada 

repentinamente. Uma revelação que surge no momento mais inesperado.  Nós não vemos 

a Deus, mas ele está presente, atrás da parede das dimensões, atrás do muro das nossas 

limitações.  

Espreitando por entre as grades.  

I reis 6:4  

Gelosias - Persianas pelas quais você avista o exterior sem ser vista de dentro - instaladas 

no templo de Salomão. 

Sunamita de Cântico dos Cânticos mora numa casa com dois andares e habita no quarto do 

terraço, que é coberto por uma veneziana ou cortina que no passado era denominada 

gelousia. Em certo instante Salomão disfarçado de pastor sobe até o terraço, talvez 

escalando uma das paredes da casa para encontrá-la furtivamente, quando ela canta: - Eis o 

meu amado espreitando por entre as grades... Significa que embora ele não possa enxergá-la 

no interior do quarto, ela o vê chegando sorrateiramente... 
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Há um tremendo mistério sendo desvendado em Cantares. Não é sem propósito que o 

quarto de Sunamita tenha persianas semelhantes ao do templo que Salomão 

construiu. ( no hebraico é a mesma palavra usada tanto para o templo como para a casa de 

Sunamita). A planta do templo não é de sua autoria. Seu pai, Davi, a recebera de Deus 

através de uma longa revelação divina. Ou mesmo meses de revelações. Davi era além de 

rei e musico, um extraordinário profeta. Embora não tenha exercido esse ofício de um 

modo separado, a profecia brotava dos lábios de seu pai. Os salmos de sua autoria nos 

levam ao sacerdócio segundo Melquisedeque profetizando um novo sacerdócio que teria 

origem num sacerdote imortal, nos levam até o instante em que Judas trai Jesus colocando 

o pedaço de pão na sopa durante a ceia, nos levam até aos pés da cruz onde as vestes de 

Jesus são repartidas através de jogo de dados pelos soldados romanos, mil anos antes de 

Jesus nascer. Salomão instala como um exímio construtor as plantas de projeto deixadas 

por seu pai. E nelas certamente estão as persianas. Que dão ao templo a característica 

singular de parecer próximo ao santo dos santos com o quarto de uma princesa ou nobre 

daquela época. Sim, a arquitetura do templo é segundo uma revelação que indica a 

aparência exterior de um quarto de uma jovem! Não era a casa de Sunamita que se parecia 

com o templo, ela era anterior a existência do templo que nessa época deveria ter uns 7-10 

anos de existência, era o templo que se parecia com a casa de Sunamita! Essa doçura 

do Espírito é de beleza ímpar. Estou 'atirando confete' no Espírito de Deus, mas ele 

realmente concede 'doces' revelações, cheias de surpresas, ornamentos, detalhes que nos 

conduzem ao cotidiano da vida do campo. Ele aproxima-se da vida humana de um modo 

especial. Salomão TIPIFICA - não gosto da palavra, vou usar outra, REPRESENTA ao 

Espírito de Deus...que observa a jovem...que pensa que não está sendo VISTA por ele! A 

persiana não é parede...a luz no interior do quarto projeta a sombra de Sunamita na 

cortina...(kkkkkkkkk)  

Nada há OCULTO aos olhos do Espírito... 

O TEMPLO era proibido às mulheres, que não poderiam ENTRAR JAMAIS no Santo 

dos Santos!  E NEM ERA PRECISO!  

Sunamita, símbolo da Igreja, já DORMIA num lugar SAGRADO, seu quarto já era 

SEMELHANTE aos santo dos santos...O que lembra o apóstolo falando de considerar o 

leito de núpcias como um lugar sagrado.  

Um dia Jesus diria que não é no templo de Jerusalém em nem no antigo templo de Samaria 

- que já não existia quando ele fala isso à Samaritana - o lugar de adoração verdadeira - 

porque o Pai buscava quem o adoraria em espírito e verdade!  

A moça amada e buscada por Salomão lembra a Igreja amada e buscada, procurada, 

resgatada por Cristo. 

Sunamita estava no seu quarto - escondida, mais ou menos - mas completamente 

descoberta - porque o amado já habitava seu coração e estava com ela dentro de seu 

quarto... E ela por sua vez se escondia atrás das cortinas, mas estava do lado de fora - no 

coração de Salomão! 
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Um dia cada cristão individualmente será chamado de 'santuário'. Nós somos o 'quarto de 

Sunamita'. Nós temos 'persianas' as pessoas não enxergam o nosso interior. Mas... se 

chegarem bem perto verão ao 'amado', ao Espírito Santo que espreita pelas grades, 

apaixonado pela humanidade, em busca a cada dia de um 'outro grande amor'.  

Deixe-se apaixonar pelas pessoas. Ame ao próximo. 

Abra as cortinas. 

3 Os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável; a tua fronte 

é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos.  
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A moça usava batom. Ou uma tintura a base de romãs que lhe concediam uma belíssima 

cor de escarlata para seus lábios. 

 

 

 

Com uma cor mais intensa talvez que a cor dos lábios da menina acima. Salomão ama ouvi-

la falar, mas antes compara seus lábios a uma expressão que era muito conhecida por todas 

as mulheres de Israel. “fio de escarlate”.  Quando ele faz essa comparação ele evoca uma 

única cena em todas as Escrituras que contém um “fio de escarlate”.  Na antiga cidadela de 

Jericó morava uma moça explorada sexualmente, de nome Raabe. Ela vivia como uma 

prostituta, presa com sua família sendo obrigada a morar numa pequena construção que 

ficava sobre os muros da cidade, a cada da prostituta, visível por praticamente toda a 

cidadela. As prostitutas da antiguidade se dividiam em castas, refletindo um pouco da 

prostituição moderna. As prostitutas de luxo são jovens, universitárias, ajuntam-se com 

políticos, empresários e  cobram altas taxas por seus serviços,  porém com seu 

envelhecimento vão sendo colocadas a parte do mercado do sexo. Aparentam liberdade, 

mas não são livres. A outra classe é chamada de baixo meretrício, são meninas adolescentes 

oriundas de famílias pobres, ou meninos, ou prostitutas idosas que vivem em vilas e locais 

específicos espalhados em várias zonas de prostituição. E há ainda a escravidão sexual, o 

tráfico de mulheres para bordéis do mundo onde trabalham contra sua vontade, muitas 

morrendo no exercício de sua exploração. A antiguidade possuía os mesmos gêneros de 

prostituição agregando a prostituição cultual, onde várias religiões permitiam e 

incentivavam a pratica sexual como um tipo de ritual místico, litúrgico, dentro de templos 

preparados para isso. Ainda há tais práticas até os dias modernos, como as devassi, 

prostitutas sagradas da Índia que se prostituem em nome de certa deusa, e uma variação 
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ocidental em que grupos fazem isso voluntariamente com funções religiosas ligadas a 

correntes de ocultismo.  

Para Raabe a vida era complicada e cheia de humilhação e sofrimento. Não tinha futuro, 

senão a escravidão a um sistema de castas de sua nação que a obrigaria a viver e morrer 

como uma prostituta.  E não havia sequer a possibilidade de uma guerra ou coisa similar 

que lhe desse condições de fugir, porque a cidade era inconquistável.  Talvez por mais de 

500 anos estive ali, sem que mesmo o Egito pudesse lograr êxito em sua conquista. Era o 

equivalente terrestre da cidadela marítima de Tiro. Até que chegaram os israelitas. A 

história da batalha de Jericó é muito conhecida, mas a grande história secundária é a da 

coragem de uma prostituta que mesmo sob risco de morte sob tortura, segurou-se a única 

chance de ser liberta de um destino sem livramento. Ou dois espiões de Israel e recebeu 

uma promessa de ser livrada de uma guerra iminente. Souberam que os dois israelitas 

estavam na cidade, invadiram sua casa e com uma inteligência sobrenatural Raabe os 

escondeu sob uma moenda, lançando cascas de cereal para fingir que debulhava trigo sobre 

ele, e recebeu uma promessa que dependeria de uma única coisa para ser cumprida: 

“Um fio de escarlate”. 

 

  

 

Ela amarraria este fio na janela de sua pequena habitação, numa das torres que ficavam 

num dos cantos do muro de Jericó. E seria esse fio que salvaria a ela e a toda sua família, 

Salomão compara os lábios de Sunamita a este fio de escarlate. Porque é isso que ele tem 

em mente quando canta. Porque envolve a história de coragem de uma mulher que não se 

deixou vencer pela história de seu passado. E nem pelos riscos assumidos em seu presente. 

E nem pelo medo da incerteza do amanhã.  

Logo após ele fala de seu rosto. Que ao ouvir tal elogio COROU. Ela fica vermelha que 

nem uma romã. Ela fica tão envergonhada que quase brilha na cor vermelha. E todas essas 

qualidades espirituais se refletem na segunda voz do dueto.  A romã era uma fruta 

belíssima, compunha a alimentação de princesas e reis, era usada em chás e também para 

cura de enfermidades. Era presente para as meninas e sempre um presente com segundas 

intenções. Uma paquera. A Igreja de Cristo é aquela que possui lábios como “um fio de 

escarlate”, porque essa é a história da transformação de milhares de pessoas tocadas e 
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transformadas pelo amor de Cristo. A Sunamita celestial recebeu uma marca, um sinal, uma 

esperança quando lhe foi concedido um fio de escarlate, tingindo com o sangue do Amado. 

Escarlate é a cor do sangue e evoca imediatamente um jardim onde as vestes de linho de 

Jesus se tornam tingidas de seu sangue quando ele sua abundante, e na cruz quando ele 

também o derrama. Quando o soldado romano vai até a cruz para certificar-se de sua 

morte ele atravessa seu lado direito até o coração e do rasgo verte o sangue que se derrama 

no formato de uma corda até seus pés. “Um fio de escarlate”.  

Há um mistério no amor do Noivo que envolve sua paixão e morte, e ao ouvir tamanho 

amor a Igreja fica sem jeito, fica envergonhada.  A cruz envergonha a Igreja, porque ela só 

é uma necessidade por causa do pecado humano.  Mas é de uma Igreja que reconhece a 

grandeza do amor do Amado que as grandes curas espirituais acontecem. A romã na face 

da Igreja é vista não quando ela confia em sua própria identidade, em seus esforços, em sua 

santidade.  Mas quando medita que é porque ela é amada que os sinais e maravilhas 

acontecem.  

E assim como Salomão encantava-se com a beleza do rosto envergonhado e emocionado 

de Sunamita, em contraste com sua longa cabeleira, assim o Espírito se encanta com o 

rosto de uma Igreja que ama e reconhece o sacrifício e o esforço do Amado.    

 

6 Até que refresque o dia, e fujam as sombras, irei ao monte da 

mirra, e ao outeiro do incenso.  

 

No meio da contemplação da moça dançando e correndo, um verso que sublima o 

mistério. Fora do contexto, fora da ordem, quebrando a continuidade e a visão da Amada. 

Salomão Fala de um compromisso inadiável que enche seu coração e o distancia 

momentaneamente da contemplação de sua Amada.  Um pensamento soturno, uma nota 

triste, profunda. Grave. Para que aquele amor tivesse continuidade, algo sinistro, noturno, 

encoberto em mistério teria que acontecer. As duas expressões nos levam a locais de culto, 

dois lugares em específico preenchem as lacunas deste texto. O templo ficava erigido sobre 

o monte Moriá, lá era onde os sacerdotes balançavam seus incensários e o monte inteiro 

cheirava a aloés, a nardo, a especiarias diversas, que compunham um perfume que só podia 

ser produzido por perfumistas sacerdotes e só podia ser usado no templo.  E a segunda 

referencia nos leva ao mesmo monte próximo dali, conhecido como EIRA DE ARAÚNA 

Monte de mirra lembrava para Salomão o monte onde Davi havia sido julgado, onde ele 

INTERCEDERA, onde Davi agiu pela primeira vez em sua vida como um SACERDOTE. 

Onde ele pessoalmente ofereceu um sacrifício, onde derramou seu coração como 

INCENSO. Lá onde seria construído o templo de Salomão.  

Mas, a oriente deste haviam três montes que formavam uma cadeia montanhosa. Essa 

cadeia de morros arredondados de calcário, situada do lado leste de Jerusalém, à distância 

da “jornada de um sábado”, e separada da cidade pelo vale do Cédron. (Ez 11:23; Za 

http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200003318/0/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200003318/0/0
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14:4; At 1:12) Essa cadeia inclui três cumes principais. O monte Scopus, de maior altura e 

situado mais ao norte, eleva-se a cerca de 820 m e, assim, ultrapassa a elevação geral de 

Jerusalém. O chamado monte da Ofensa, ou monte da Ruína, é o mais sulino dos cumes e 

eleva-se a cerca de 740m. O cume central, defronte do monte do Templo, tem por volta de 

812m no ponto mais elevado e é aquele geralmente mencionado na Bíblia como o monte 

das Oliveiras. Antigamente esta serra estava coberta de palmeiras, de murtas, de árvores 

oleaginosas, e, especialmente, de oliveiras. (Ne 8:15) Foi das oliveiras que esta serra obteve 

seu nome. Durante o sítio de Jerusalém pelos romanos em 70 EC, contudo, o monte das 

Oliveiras foi desnudado de suas árvores. — The Jewish War (A Guerra Judaica), V, 523 

(xii, 4). 

Notáveis eventos da história bíblica estão relacionados com o monte das Oliveiras. Um em 

especial muito nos interessa. O Rei Davi, descalço e chorando, subiu o monte das Oliveiras 

ao fugir de seu filho rebelde, Absalão. (2Sa 15:14, 30, 32)  

Ficava na frente do monte no qual um dia o anjo aparecera a Davi. Na frente do futuro 

templo. E também evocava muito sofrimento, muita angustia. Um dos filhos de Davi 

decidiu usurpar o reino, causou uma guerra, causou sua humilhação e o levou ao desterro. 

Enquanto foge da revolta aramada Davi sobe o monte das Oliveiras, fugindo de seu 

palácio, deixando para trás seu reino e esposas, sendo veementemente amaldiçoado por um 

dos parentes, Simei, do rei anterior, de nome Saul.  

A cena de maior dor e vergonha e humilhação da história da vida de seu Pai.  

O monte da mirra.  

Desde a eternidade há um instante da história humana para qual os olhos de Deus estão 

continuamente voltados.  

A cruz já habitava o coração de Cristo, antes da criação do homem.  Há uma frase de 

significado fantástico que reverbera essa realidade. 

Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para 

que vejam a minha glória que me deste; porque tu me amaste antes da fundação do mundo. 

João 17:24 

E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no 

livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 

Neste momento a voz do Espírito soa mais alto no dueto do que a de Salomão. Em sua 

mente divina ele vai até a eternidade passada e vislumbra o plano da salvação e seu 

momento mais tenebroso. O Calvário e o Getsemani já estavam no coração de 

Cristo antes que existissem o ser humano.  

Salomão pensava no Moria e no Monte da Ruína.  

Lá no monte das Oliveiras um anjo irá ao encontro de Jesus, de nosso Davi Celestial, que 

fará a mais profunda e difícil intercessão de seu ministério na terra. A oração do 

Getsemani.  

http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200003318/0/1
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200003318/0/1
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200003318/1/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200003318/2/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200003318/2/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200003318/2/2
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/17/24+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/13/8+
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É desta intercessão que nós NASCEMOS, poeticamente e profeticamente falando. Dela 

dependemos nós, os ministérios, a graça e a salvação. Ela define, humanamente falando, ir 

em frente, realizar a loucura ou a possibilidade de não prosseguir. Ela define a submissão 

completa de Cristo a vontade de Deus, quando deixa de lado sua fé INFINITA e deixa-se 

abraçar pelo AMOR INSONDÀVEL e em vez de RESTAURAR a SUA GLÒRIA e evitar 

o escárnio e a tortura, DECIDE suportar, em vez do PODER de MUDAR o UNIVERSO, 

Jesus decide CRER e CONFIAR ( em coisas que na minha opinião estavam além de sua 

compreensão, há um mistério entre as pessoas divinas, entre o Pai e o Filho, que nós 

sequer imaginamos) no Pai e seguir o plano que já era conhecedor há milênios.   

O Espírito apontava para o Monte das Oliveiras e para um lugar do lado de fora dos muros 

da cidade.  

Desconhecido, ermo, desolado, maldito. Lugar de execução de condenados à morte pela 

justiça Romana.  O monte Calvário. 

No instante em que o incenso estivesse sendo oferecido, em que o vinho estivesse sendo 

derramado e ovelha fosse sacrificada no alto do monte Moriá, enquanto o bode emissário 

está sendo conduzido a caminho do deserto, o CORDEIRO DE DEUS estaria morrendo 

na cruz às três horas da tarde da sexta-feira da Páscoa.  

 É quando o Espírito suspira, porque o esforço será tremendo. É uma visão profética 

profunda que se mistura a beleza da canção.  

Não sabemos, no entanto qual a preocupação do coração de Salomão. Esses paradoxos da 

revelação divina...risos.... 

6 Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o 

amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme; as suas brasas são 

brasas de fogo, como labaredas DO SENHOR.  

Este é o mais fabuloso verso do cântico da existência. Traduz a redenção, afronta a morte, 

a coloca no seu devido lugar. Profetiza a manifestação de um poder que é capaz de 

confronta-la de igual para igual.  É o ápice de Cantares, é a mais profunda declaração divina 

sobre a essência do Amor. E da obstinação do Calvário e de Cristo. A morte não poderia 

conter ao amor de Deus manifestado em Cristo. E mesmo que a morte pudesse enfrentar 

ao amor, não poderia enfrentar a ira que dele procede, ao CIUME. 

O Ciúme é a paixão em trajes de guerra, quando a moça percebe que a OUTRA deseja para 

si o afeto a que não tem DIREITO.   

As Escrituras afirma que o Espírito tem CIÚMES de nós. Significa que a morte pode até 

nos cortejar. Pode até se aproximar. Ou nos envolver. Mas pelo ardente desejo que o 

espírito de Deus possui pela nossa alma, não permitirá que nos PERCAMOS. Que 

pereçamos. Ou que venhamos a PERMANECER mortos. Digo isso a respeito de nossos 

corpos. Jesus nos ama, integralmente. Sua morte abrange a totalidade do que somos. Até os 

fios de cabelos de nossa cabeças estão devidamente registrados. Quando o CIÚME do 
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Espírito se manifestar, o universo VOMITARÁ nossos corpos. Terá que renunciar até aos 

átomos espalhados.  

Porque ele anseia que VIVAMOS com ele, enquanto ELE VIVER.  

 

O selo sobre o coração significa pegar o anel de selo com cera quente e fazer uma marca 

no peito. Uma tatuagem. E sobre seu braço. Para toda a eternidade estará gravado no 

coração de Deus as nossa orações. As nossas intercessões. As nossas lágrimas. As 

tremendas batalhas travadas.  E não somente no coração, no Espírito de Deus, mas em seu 

braço. O braço simboliza FORÇA. Representa ao PODER, a ONIPOTÊNCIA de Deus. 

O sacrifício e a existência humana não ocorreu em vão.  

O verso é tão paradoxal que muitos tradutores não quiseram colocar o nome divino no 

texto e traduzem “labaredas do Senhor” como “veementes labaredas”, em virtude de 

comparar o ciúme do amor humano, ciúme fruto da paixão entre o homem e a mulher 

exaltados ao nível do fogo sagrado que representa o poder e a santidade divina. As visões 

de Ezequiel retratarão um anjo que retira brasas vivas do trono, o fogo do altar era 

inextinguível e sobre ele era queimado o cordeiro que simbolizava a Cristo. O fogo 

simboliza o juízo divino, simboliza o fim da morte, o fim dos poderes das trevas, é parte do 

olhar de Jesus na visão dada a João na ilha de Patmos.   

Os sentimentos humanos não existem por acaso. Até deles existem uma imagem, uma 

representação espiritual. Há sentimentos na eternidade! 

 

Se o ciúme é tratado com tanto valor, tão dignificado que se compara ao fogo divino, 

podemos imaginar que eles são parte do plano de Deus, são parte integrante do universo 

divino, e que uma vez que a criação for LIVRE do poder do pecado e de suas marcas, 

continuarão a ser exercidos, incontaminados. Sem nenhuma condenação.  

Há nas visões sobre o céu uma tendência a destruição dos sentimentos. O Budismo 

reclama que o estado de integração máxima entre o humano e o divino se alcança através 

da SUPRESSÃO dos sentimentos. Os sentimentos são tidos como sinal de FRAQUEZA. 

Quando os teólogos falam sobre sentimentos em Deus eles usam o termo 

ANTROPOMORFISMO, como se os sentimentos fossem uma falha humana, e que ao 

imaginarmos tais características em Deus é porque nos o “humanizamos”.  Parte da 

filosofia e da ciência estabeleceu um conceito de conhecimento desvinculado do 

sentimento, o racionalismo estigmatizou o sentimento em detrimento da intelectualidade. 

No filme “Lucy” (2014) a personagem principal vai perdendo os sentimentos na medida 

que sublima suas capacidades intelectuais e há uma cientologia que concede o tom à ficção, 

que reitera de modo sutil a condenação aos sentimentos como um subproduto, um pedaço 

da alma que atrapalha ao crescimento. Diversos filmes abordam atualmente uma temática 

de que uma sociedade perfeita é uma sociedade que suprimiu seus “instintos básicos” 

através de drogas (Milenium, O Doador de Memórias, etc) para trazer a “paz” a 

humanidade. Nietzche estabelecia o dogma do “super-homem” desprovido de sentimentos, 
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desprovido de compaixão, misericórdia, estigmatizando ao cristianismo pelo seu deus 

“fraco” que demonstrava sua “fraqueza” através de sua compaixão pelo ser humano. As 

histórias em quadrinhos são repletas de seres fantásticos que batalham contra a terra e 

contra os seres humanos, e sempre acusam os defensores da terra de serem mais “fracos” 

por causa de seus sentimentos. O livro de Nieztch, Assim falou Zaratustra trás um pseudo-

profeta que vocifera acusações a fraqueza dos sentimentos e da compaixão. Hitler 

substituiu a visão religiosa das suas tropas exaltando figuras nórdicas e trazendo do panteão 

mitológico os lendários deuses da guerra que ignoravam a dor, a compaixão e o medo nas 

batalhas. O amor era completamente contra os ideais nazistas do controle. O capitalismo se 

baseia num mundo destituído de sentimento. Os grandes negociadores não se importam 

com a falência de centenas de empresas, com a demissão de milhares de empregados e a 

dissolução de milhares de famílias, desde que alcancem a margem de lucro desejada. Os 

processos de transformar homens em guerreiros passam pela sua “desumanização”. 

Apresentem a desprezar a dor alheia, do mesmo modo como o processo da criação de 

feiticeiros. Os rituais que fazem exumação de cadáveres, os assassinatos de crianças, as 

práticas macabras tem uma função. Fazer com que não se importem com quem irão 

destruir com seuas invocações. Não podem sentir pena, compaixão ou amor pelas vítimas 

de seus feitiços. Porque se não não produzirão o “poder” necessário para a realização do 

mal.    

Quando Salomão declara que o “ciúme são as labaredas do Senhor” ele está falando da 

imagem divina em nós. De uma semelhança angelical. Eles não rejubilam como uma figura 

de expressão. Por isso os anjos dançam. Porque SENTEM.  

Esse verso aponta para a realidade de uma VIDA que SENTIREMOS no povir e que 

EXPRESSAREMOS de um modo semelhante ao que expressamos hoje. Só que de um 

modo aperfeiçoado. A glorificação não nos muda a ponto de não termos raiva, alegria, 

ciúme, incapacidade de sofrer, amar, rir, sonhar. Despidos de algumas características 

humanas que pertencem somente a este universo, mas completos como filhos de Deus. A 

beleza ainda nos emocionará, os cheiros, os odores, os sons, os cânticos, a ternura, o 

carinho. O abraço.  

Há surpresas sobre o futuro e DESLUMBRAMENTO com sentimentos que ainda não 

temos. O modo como o Espírito percebe as coisas é mais profundo e mais consciente do 

que nós percebemos os sentimos. Nós somos “anjos embotados”. O ser humano é para a 

eternidade aquilo que um gripado é para uma lauda refeição. Ele até sente o gosto, mas não 

na sua plenitude.   

 

Põe-me como selo sobre o teu coração 
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Selo Sumeriano 
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Anel de Selar egípcio 

 

 

 

Um selo hebraico da antiguidade com hebraico antigo, similar ao hebraico com que o livro 

de Cantares foi escrito. 

O Selo na antiguidade era uma marca criada a partir da punção ou rolamento de uma peça 

entalhada em baixo ou alto relevo sobre um material maleável que enrijecesse ao esfriar ou 

secar. Como argila ou cera. Os selos significavam uma autenticação, que o produto era de 

origem conhecida. Significava a autenticação de documentos de estado, dos produtos de 

alta qualidade. Cada selo era único. E de difícil cópia. E havia um cuidado especial para que 

os selos não caíssem em mão errada. Eram a assinatura que validada os documentos 

oficiais. Atestavam autenticidade. Atestavam a procedência. Equivale aos selos das marcas, 

aos logotipos que identificam os produtos e a sua qualidade.  

O selo simboliza uma marca indelével, feita para durar.  

Por como selo sobre o coração é o pedido de pegar um rolo e passar com ele sobre o 

coração deixando um alto relevo, uma marca que jamais se apagaria. A Sunamita anseia ser 

esse selo, essa marca no coração de Salomão. 

Ser “selo” para alguém é algo extraordinário. Pessoas que “marcam” a nossa vida não o 

fizeram gratuitamente. Elas não podem inventar isso. A não ser de modo ruim, através de 
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feridas tais como a desonestidade, a mentira e a violência. Jesus recebeu a marca da traição 

que ficou gravada nele a partir de um beijo. Mas as marcas de valor, as de afeto, ternura, 

bondade, benignidade, socorro, não dependem de quem as quer fazer. Dependem das 

circunstancias da vida, não estão sobre o nosso controle. O nascimento de um filho marca 

de modo profundo uma família, mas não foi por esforço dele. O resgate após um acidente, 

o impacto de um professor extraordinário, a marca deixada por um amor verdadeiro, que 

não dependeu de uma estratégia, acontecendo independente da vontade. Alguém que não 

conhecíamos passa a fazer parte de nossas vidas em um determinado instante e quando 

vemos, estamos casados em com dois filhos... Coisas que não dependem do nosso esforço. 

Participamos da vida das pessoas e as circunstancias que não controlamos podem nos 

tornar selos.  Atos de coragem, de ousadia, de desinteresse, de amor, realizados em 

momentos de necessidade, tornam para nós os seus feitores, selos que marcam-nos para 

sempre. Experiências únicas. Circunstancias extraordinárias e externas a nós nos conduzem 

até os “selos”. Assim como nos conduzem a ser “selo” de alguém.  

Não podemos forçar a alguém a nos tornar um “selo” para ela. Os fãs adorariam marcar a 

vida de seus astros. Gostaríamos de conhecer pessoas e sermos importantes, marcantes, 

inesquecíveis para elas. Mas tais coisas não se conseguem artificialmente. Os que tentaram 

seduzir a amizade ou o afeto a partir de planos, de estratagemas artificiais simulando a 

coincidência, só tiveram êxito em sua missão se no decorrer dessa empreitada, possuíam 

mais que palavras,  tinham  conteúdo, forjaram a partir dessas situações “fake” marcas 

REAIS. Ninguém consegue manter as aparências por muito tempo. E marcas mentirosas 

feitas para parecem reais quando descobertas como falsificações geram um mar de 

problemas. Um falsificador de um selo real era punido com a morte. Milhares de casais se 

separam por terem simulado sentimentos, por terem simulado afeto inexistente, por terem 

se comportado de um modo interesseiro, limitando-se em nome do dinheiro, do conforto, 

do desejo ou sabe-se lá por quais razões.  

A Sunamita Celestial pede que ELE mesmo faça essas marcas. Que ele a tome em 

suas mãos como se fosse um rolo e imprima em seu coração uma marca que jamais 

passe.  

“eu anseio ser importante para tua vida, tão importante que você me carregue contigo para 

onde for, e jamais esqueça de mim, não importa o que esteja fazendo!” 

 

E Cristo fez isso. Ouviu a voz de Sunamita. Ouviu o desejo de sua Igreja. Tomou-a e a 

marcou nele mesmo.  O corpo que Maria lhe cedeu na encarnação é parte desse mistério. 

Ele foi envolto em um corpo humano, envolto em fraqueza, participando de nossos 

sofrimentos. Estamos indelevelmente unidos e gravados em Deus. Para sempre. A voz dos 

seus filhos ressoa altissonante em seu coração. Quem se faz participante da Noiva, é parte 

deste SELO.   

Não há louvores que sejam esquecidos, não há uma lágrima perdida. Não há um suspiro 

dado em vão. Não há abandono de nossas vidas, apesar de nossas falhas. Jamais 

deixaremos de ser ouvidos em oração.  
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Essa é a razão de Cristo levar sua noiva para os céus. Porque ele não pode mais estar 

DISTANTE dela, ele já a carrega na mente, nos sonhos, nas intercessões, nas lágrimas 

derramadas em seu ministério, nas atitudes e ações que hoje toma a Direita do Pai. 

A selagem era feita para ser inalterável e durar por muitos dias. Algumas marcas e 

inscrições em alto e baixo relevo de 4000 anos atrás podem ser observados em alguns 

museus, exposições arqueológicas e universidades.  

Quando as eras do futuro chegarem, e o Juízo for manifesto na terra, ou os mortos forem 

chamados para serem julgados de suas obras. A Igreja ainda estará “tatuada” no coração de 

Cristo. Quando Deus estender suas mãos e disser ao universo: “Cesse!” e todas as galáxias 

se contorcerem e colapsarem, quando toda a matéria e energia forem reabsorvidas para Ele 

e ele criar um Novo Universo, enquanto ele diz as palavras finais que  fazem todas as 

estrelas deixarem de existir, em seu Espírito está em alto relevo a imagem de sua Igreja.  

Quando os demônios  e anjos que caíram forem julgados pelo abandono de sua ordenação, 

ainda estará ARDENDO no coração de Deus o amor pela sua Igreja.  

Forte como a morte. A morte não possui os recursos necessários para vencer o amor 

declarado na cruz, imposto através da ressurreição, manifesto através da encarnação, 

anunciado pelos profetas e até por anjos.  

O verso mais profundo das Escrituras – isso mesmo que você leu –  

Possui várias figuras, ELE VAI CRESCENDO EM INTENSIDADE ATÉ ALCANÇAR 

O PATAMAR MAIS ELEVADO DE PODER, DEUS. 

 

SELO 

CORAÇÃO 

AMOR 

FORTALEZA 

MORTE 

SEPULTURA 

CIUME 

BRASAS 

LABAREDAS 

SENHOR 
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O amor é comparado a um fogo que vai ardendo, do brasa até alcançar a dimensão de 

labaredas.  

  

Do carvão até um incêndio, de um incendi até a explosão de uma bomba H, o fogo 

constitui uma das mais poderosas manifestações da energia.  A maior manifestação de 

energia conhecida pelo ser humano é visível todos os dias. O sol de perto é incandescente. 

Ele eleva de sua superfície labaredas que percorrem milhões de quilômetros. 

 

 

 

São de magnitude maior que a terra. Se estivéssemos mais próximos do sol durante uma 

tempestade solar, deixaríamos de existir.  O fogo era um dos componentes dos cerimoniais 

do Antigo Testamento, fazia parte do altar, e continuamente abastecido de madeira e 

carvão para jamais se apagar. O altar ficava na parte exterior do santuário, mas, estava 

também presente no interior do mesmo, nas lâmpadas do candelabro de sete pontas. 
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Estas duas chamas separadas, a do altar e a do candelabro jamais deveriam se apagar. Na 

verdade elas permaneceram por centenas de anos acesas ininterruptamente. Somente com a 

destruição de Siló essas chamas foram apagadas, o que significa um período de no mínimo 

369 anos acesos. O culto levou essas chamas para o templo de Salomão, onde um novo 

altar e novos candelabros permaneceram acessos por cerca de 400 anos. O templo de 

Salomão original foi destruído por Nabucodonozor, um novo foi erguido, chamado o 

segundo templo, cerca de 70 anos após esse evento. Quando Jesus nasce esse segundo 

templo possui também chamas acesas há mais de 400 anos.   

Há um simbolismo profundo nas chamas. Elas evocam juízo, destruição, poder. E em 

Cantares o poder da paixão, a força do amor.  Jesus transfigura-se em luz diante dos 

discípulos e em Apocalipse aparece com as pernas incandescentes (brasas) e seus olhos 

como labaredas de fogo. Jesus está “vestido” em Apocalipse de Cantares 8.6.  

O amor em Cristo RESPLANDECE. Não é somente juízo, ou poder. Acostumamos a 

pensar no poder de Deus em coisas como tempestades, maremotos, vulcões, estrelas, 

nebulosas, na criação do universo ou na abertura do mar vermelho. O cósmico nos declara 

PODER divino ilimitado. Mas, o amor de CRISTO é tão poderoso quanto a FORÇA de 

DEUS.  Há uma dimensão de PODER indescritível no tremendo AMOR manifestado para 

a SALVAÇÃO.   

 

מים רבים לא יוכלו לכבות את־האהבה ונהרות לא יׁשטפוה אם־יתן איׁש את־כל־הון ביתו 8:7

בוזו לו׃באהבה בוז י   

Mayim rabim lo yukhlu lekhabot et-haahavah uneharot lo yishtefuha im-yiten ish et-kol-

hon beito baahavah bozyavuzu lo: 

7 As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo; ainda que 

alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam.  
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Sunamita comparou o amor que está vivendo a uma chama que queima e que não pode 

ser apagada. E as muitas águas, uma correnteza, até mesmo um rio, não poderiam apagar. 

Como um vulcão submarino 

 

 

 

 

Um amor que não pode ser comprado. Um amor que não pode ser subornado. Que não 

pode ser adquirido por meio de jóias, do uso da força, ou por meio de qualquer tipo de 

expediente.  

Um casal apaixonado não vende, não troca, não negocia ao amor que sente. Porque não 

podem.  Eles podem até mesmo se separar por interesses, mas não podem negociar o afeto 

que sentem um pelo outro.  Porque isso não depende de escolhas racionais, de suas 

mentes. Depende exclusivamente de seus corações. Nosso coração é intransigente com 
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relação a quem nos afeiçoamos. Quem já lutou contra uma paixão entende a intensidade 

dessa intransigência. Não são poucas as histórias de pessoas de diferentes classes sociais, de 

nacionalidades, de costumes, de origens diversas, de cultura ou formação, que contra todos 

os argumentos imagináveis,  anseiam viver um para o outro, deixando de lado outros 

pretendentes, mais atraentes, com maiores recursos, por alguém que racionalmente 

pensando, não imaginaríamos estar juntas.   

 

 Inclusive este é o roteiro de Pyaar impossible (Amor 

impossível)   

 

Titanic 
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E é claro 
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Alguns exemplos. 

As imagens deste verso ecoam bem longe nas Escrituras. Lá em Apocalipse.  Quando 

numa das visões do livro João vê o dragão lançando um rio para tentar matar a mulher que 

tinha doze estrelas em sua cabeça e que deu luz a um menino que iria reger as nações com 

um bastão real feito de  ferro.   Cantares já profetizava que esse rio não poderá afogá-la! 

Davi um dia falou a respeito de algo cujo valor é caríssimo 

Salmos 49 : 7 a 9 

7 Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele 

8 ( Pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre ), 

9 Para que viva para sempre, e não veja corrupção. 

Jesus fez duas perguntas que nos conduzem até a poesia deste verso: “De que proveito é 

para um homem ganhar o mundo inteiro e pagar com a perda da sua alma?” e “O que, 

realmente, daria o homem em troca de sua alma?” (Mar. 8:36, 37) De nada adianta alguém 

ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida, ou alma. Os bens são úteis apenas se a pessoa 

está viva para usufruí-los. A segunda pergunta de Jesus (“O que, realmente, daria o homem 

em troca de sua alma?”)  Essa alegação Satanás a fez nos dias de Jó: “Tudo o que o homem 

tem dará pela sua alma.” (Jó 2:4) 

Mas o amor não se compra, não se negocia. Ele acontece. Ele é GRATUITO. Ele não 

pode ser forçado.  Basta olhar para Cristo. Basta abrir seu coração, basta amá-lo e receber 

uma resposta. Não há um “não” para aqueles que se arriscam a amar a Jesus. Mas sem esse 

amor é impossível agradar a Deus. Porque sem fé não há vínculo, não há comunhão, não 

existe modo de amarmos o que não crermos existir.   

Há uma marca nos que creem em Jesus. Uma marca profunda de amor, amam sua Palavra, 

sua doutrina, sua sabedoria, seu sacrifício. Amam adorar a Cristo. Amam meditar naquilo 

que sobre ele foi escrito pelos profetas e no que ele falou.  

E não substituem isso, essa relação com a doutrina, com a revelação, com a comunhão 

com Cristo, por coisa alguma. A ciência, a filosofia, a religião, o misticismo, a magia, a 

cultura, tudo que envolve o ser humano, toda expressão de vida, não bastaria para que 

alguém renunciasse esse amor grandioso. Porque perder o vínculo com esse amor é como 

perder a própria alma.  

As águas turbulentas simbolizam as guerras da alma, as aflições, as coisas da vida.  Mas a 

chamar arde até debaixo da água, esse é o mistério.  

Quando os ninivitas limpavam suas redes viram um sujeito emergindo do meio das águas, 

roto, sujo,  com um péssimo humor. Barbudo e malcheiroso. Jonas havia passado os três 

piores dias de sua vida dentro de um peixe abissal. Na verdade suas ultimas palavras 

haviam sido pronunciadas dentro daquele maldito peixe. Certamente na medida em que o 

peixe afundava Jonas havia desmaiado e depois de alguns minutos, estava morto. Passou 
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três dias morto. E ali ficaria até virar ossos, esquecido, como um dos milhares de marujos 

que o mar afogou, um corpo desaparecido de um hebreu desconhecido, citado talvez em 

um pequeno texto de algum outro profeta que faria menção a um sujeito que desapareceu 

no mar por causa de sua desobediência. 

Em algum instante o sopro de Deus voltou as suas narinas, e ele expulsou tossindo a água 

salgada presente em seus pulmões na praia diante dos pescadores incrédulos.  

Jonas se levantou e sem olhar para trás caminhou por dias, entrou na cidade como um 

fantasma e ali por dias sem cessar, falou de um juízo iminente, que ele mais que ninguém, 

ansiava que acontecesse. 

Porém as muitas águas não podem afogar esse amor. E nem os rios apagá-lo. A brasa 

desceu ao fundo do mar. E apagou lá.  

Porém, ainda lá, reacendeu.  E quando subiu para a terra havia se tornado uma 

labareda.  

 

JESUS E O VINHO NA CRUZ 

AS VESTES DO MESSIAS 

Poderia citar que as vestes do Messias cheiram a um vinho cheio de especiarias. Porque o 

vinho da época de Cânticos era comumente misturado a diversas especiarias. Isaías 

mostrará a libertação trazida por parte do Messias por meio de força descomunal,  onde 

suas vestes estarão manchadas de vinho, após seu árduo trabalho no lagar.  

Quem é este, que vem de Edom, de Bozra, com vestes tintas; este que é glorioso em sua 

vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para 

salvar. 

 

Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? 



132 
 

Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo; e os pisei na minha ira, e os 

esmaguei no meu furor; e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha 

vestidura. 

A cena de Isaias é de um trabalhador do lagar com as vestes completamente cor de vinho 

em virtude dos respingos.  A cena é dos inimigos de Deus sendo destruídos, esmagados 

debaixo de grande ira, mas o resultado é que o sangue salpica suas vestes. É a cena de uma 

batalha transformada na cena de uma “batalha” no lagar.   

 

Jesus recebe das mãos de um soldado, enquanto crucificado, uma esponja embebida em um 

tipo de vinagre misturado a especiarias, mirra e bálsamos. Uma bebida que amenizaria um 

pouco suas dores, um fortíssimo narcótico. Mas, ele a recusa, veementemente.  

Porque Jesus recusou beber o narcótico?  

Tem a ver com uma promessa, e com uma profunda representação. A promessa foi dada 

na ceia “nunca mais beberei vinho a não ser convosco, na casa de meu Pai” 

E Jesus SEMPRE cumpre suas promessas. Esse detalhe é belíssimo. Maravilhosíssimo. 

Aquilo era vinagre, um vinho decomposto, degradado, mas ainda era vinho. E em segundo 

lugar, porque Aquele que iniciou seu ministério com a geração sobrenatural de um vinho de 

excelente qualidade, não iria finalizá-lo tomando um vinho estragado.   

 

Um vinho inferior.  
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