
PRINCÍPIOS 

  

NOTA  INTRODUTÓRIA  
    Esta revista faz parte de uma série com diversos temas de devocionais que irão ampliar 
seus conhecimentos e dar uma nova perspectiva sobre as Escrituras. Além disso,  através   
delas, irá aprimorar seu relacionamento com Deus para melhor adorá-lO e servi-lO. 
 
 

INTRODUZINDO O ASSUNTO 
 
     Existimos em um Universo regido por PRINCÍPIOS. Princípios físicos. Princípios matemáticos.  
     Princípios éticos. Princípios morais. Princípios espirituais. A característica básica de um princípio é 
ser  inexorável:  é por que é...pronto, acabou. Sem discussão. ex :  açúcar adoça e o  Sal salga. 
Simples assim.  Muito interessante é que o ponto primário de todo o raciocínio matemático, o 
Teorema de Pitágoras, é indemonstrável.  É porque é ... Mais interessante fica quando pessoas 
relutam em aceitar Deus como Ser Absoluto,  Criador do Universo. Se pessoas inteligentes até 
mesmo geniais aceitam um homem, Pitágoras, com uma proposta inquestionável,  por que pessoas 
comuns não aceitam Deus como Ser inquestionável?  
                                

Dia 01    Princípios   
Pv 6. 2 . Enredaste-te com as palavras da tua boca; prendeste-te com as palavras da tua boca.  Pv 
12.14 Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca;  
                          e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. 
 
1-  Princípio de Deus Criador...  No princípio, criou Deus os céus e a terra, Gn 1.1 
 
• Tudo começou com ato criador de Deus. 
• OS céus manifestam / proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. 

Sl 19.1 Rm 1.18-20  
     Tão simples, mas requer a simplicidade da fé:  Deus é o Criador de tudo! 
• As várias religiões e filosofias “engasgam” tentando explicar o inexplicável: como tudo começou. 

“Tendo conhecido a Deus não O glorificaram como Deus, nem Lhe deram graças, antes em seus 
discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, 
tornaram-se loucos”   Rm 1.21-22 

• Surgem teorias das mais esdrúxulas, e os homens a aceitam.  A teoria do Evolucionismo não 
passa de teoria: nunca foi provada! Houve época em que correntes filosóficas e de psicologia, 
tentando resolver a questão da culpa, disseram que era invenção da igreja. Disseram que Deus 
não existe, mas mesmo assim a culpa continua a atormentar as pessoas. 

• Só a graça de Deus, em Cristo Jesus, traz real alívio para a culpa. 
• Aceitar que Deus é o Soberano Criador traz à luz uma questão que o homem não quer encarar: se 

Ele é, porque você não O aceita como tal?    
• Por que o homem, em geral, se recusa a aceitar Deus como Ele Se revela em Sua Palavra?  Por 

causa do pecado, entranhado na natureza humana desde a queda. Separado de Deus desde que 
passa a existir, o homem não quer se render à Soberania de Deus, não quer reconhecer seu 
estado de separação de Deus, não quer o jeito de Deus para se religar a Ele.       

• A chegar-se a Deus confessando ser pecador e precisar de Sua graça para não ser consumido, o 
ser humano prefere morrer, literalmente, em todos os sentidos. “ O homem natural não 
compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem    loucura; e não pode entendê-
las porque elas se discernem espiritualmente” .   1Co 2.14 

• Mesmo cristãos, os convencidos de que só há salvação em Jesus, em conversa franca e 
honesta, havendo oportunidade, mostram crer neste princípio em tese. Alguns procuram conciliar 
teorias mundanas com as Escrituras. Não querendo passar por bitolado ou retrógrado, é difícil é 
tomar uma posição simples e firme: Deus é o Criador (ponto final)  
# O que não dá para entender é como as pessoas querem explicar Deus, mas não se incomodam, 
nem querem saber como acontece as coisas básicas da vida: como o oxigênio do ar que entra no 
pulmão, serve para queimar calorias? Como o bife do almoço reconstrói as células do organismo, 
e assim vai... A vida na Terra é regida por princípios físicos e químicos aos quais os homens se 
submetem, e não dão a mínima atenção.   * Mas aceitar Deus como Criador...dá o que falar!  

     Na prática, você reconhece, aceita Deus como Soberano Criador da vida? 



 

Dia 02    
Tudo o que Deus faz, há quem queira estragar...  Gn 1.2a  
           “a terra,era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo” 
 
• Difícil crer, mas a realidade deixa tal fato inegável. Separados de Deus, o ser humano é 

destrutivo:um muro recém pintado “chama” pichadores. Um serviço bem feito “chama” críticos. 
Uma pessoa bem-intencionada “chama” comentários desalentadores. Complete a lista com sua 
realidade 

• Tudo criado em perfeita harmonia, Is 45.18(convém ler a referência) 
• Como aparece tal escrito na Palavra? Entre os versos um e dois de Gênesis, muita coisa 

aconteceu. Apenas citando, para explicar tal ocorrência: houve a queda do querubim que veio a se 
tornar o diabo, satanás (entre outros nomes) Is 14.12-15,  
Ez 28.14-17  

• Interessante notar que a Terra é especial para Deus: notem as referências...”os céus e a terra” Gn 
1.1, Ex 20.11, 31.17, Dt 30.19, 31.28, 2Cr 2.12, Jr 23.24 Jl 3.16  Ag 3.21, Mt 28.18  

     No Novo testamento: “é-Me dado todo o poder no céu e na terra”  
• Na Terra, viria o Filho Amado, o Descendente, para esmagar a cabeça da serpente, Gn 3.15  
• Notem como tudo o que Deus criou como bem para o homem, foi deturpado pela queda: o 

domínio  
• Tornou-se despotismo; o trabalho, uma canseira; o sexo, bagunça e confusão. A mulher, uma 

“Atrapalhadora”: vejam a História, os romances, a família, a vida em geral. Por outro lado, a 
mulher criada para estar ao lado do homem, tem sido humilhada, explorada e oprimida através 
dos séculos. 
A capacidade de sentir prazer gerou busca desenfreada de prazeres que tem levado pessoas à 
ruína. As riquezas, que seriam motivo de gratidão a Deus, tornaram-se laços de idolatria no 
coração do homem.   

     E assim vai... observe, complete sua lista! 
• Jesus avisou: “o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir” Jo 10.10 
• Pedro também:  “sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, 

bramando como leão, buscando a quem possa tragar”1Pe 5.8 
#  . Vigiemos! Pois tudo o que Deus dá para nos alegrar e abençoar, tem quem queira estragar. 
Vamos ficar humildes, dar a Ele toda a glória e consagrar a Ele tudo o que somos e temos, bem 
como sermos gratos, e louvarmos a Deus por todas as Suas bênção.  
“o que tendes, retendo-o até que Eu venha” Ap 2.25  
“Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha” Atualizada 

 

Dia 03 
Princípio do atuar de Deus: mover do Espírito, mais a Palavra.  
     E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus:  
     Haja luz. E houve luz. Gn 1.2b-3 
 

Coisas acontecem, havendo ação integrada entre Espírito e Palavra. É preciso um polo negativo e 
outro positivo para gerar energia; #reparou nos + e - que há nas pilhas? Andar requer dois pés; 
num pé só, não se vai muito longe...   
# é questão de equilíbrio! Jesus disse: 

- ” Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus” Mt 22.29 
• A muito grosso modo, cristãos tradicionais costumam dar ênfase ao conhecimento da Palavra, 

negligenciando a busca do atuar do Espírito. Por sua vez, os pentecostais, dão ênfase à busca do 
atuar do Espírito, negligenciando o estudo sistemático da Palavra.  A Josué foi dito para não se 
desviar “nem para a direita, nem para a esquerda” O andar cristão é equilibrado! Js 1.7  

• Para andar é preciso uma base sólida. Já reparou como é penoso andar na areia fofa? Surfar 
requer prancha. Andar sobre a água, só Jesus!  

• A Palavra é a base sólida para nosso andar de modo agradável a Deus.  
• A Palavra nos dá critérios de Deus sobre o que é justo e injusto. 
     Permanecer na Palavra é condição para ser discípulo de Jesus, Jo 8.31 

# Verdadeiro cristão vive de acordo com os princípios da Palavra; por isso, precisa conhecê-la 
bem, e praticá-la.  



• Agora, mais um conceito revolucionário que deixou perplexos os primeiros cristãos, e ainda hoje a 
todos quantos se importam em observar a Palavra: 
“andai em Espirito”...Gl 5.16 # O quê? Essa é demais! O que isso significa? 

• Bem, outro princípio básico para relacionar-se com Deus é: 
• P pedir, buscar, persistir pedindo (bater) até receber, Mt 7.7   

# Nessa perplexidade e busca, um dia me chamou a tenção um verso: 
“Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, 
irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros” Gl 5.25-26.  PRONTO! Eis a resposta: 
três itens para observarmos em nossa maneira de ser e de agir:  

1)  Que tipo de glória vã você busca?  
- Donas de casa querem reconhecimento! Ídolo da fama: aplaudam-me!    

  - Homens buscam poder e dinheiro! São os ídolos masculinos   
  - Jovens vivem norteados pelo “Gosto.Não gosto”. Ídolo do prazer 
  - Todos querem respeito às suas opiniões. Ídolo do conhecimento=. Eu sei! 

  A TV tomou conta das famílias, inculcando conceitos, filosofias, crenças, moldando  
  a maneira de pensar e agir, em lugar da Palavra de Deus. “o mundo passa...”  
  é glória vã. 1 Jo 5.17    

   *Urge voltarmos à Palavra, como indivíduos e como famílias, renunciando ao padrão  
do mundo que se infiltra tão sorrateiramente, às vezes, quando não de modo tão ostensivo, até em 
nossas igrejas. 

    P quem “não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser Meu discípulo” 
 
2-  Irritando-nos uns aos outros: se sabe que irrita, por que faz? 

O que o move a tal atitude? Perante o Senhor, trate de sua motivação. E comece você a não 
irritar, pois viver no Espírito é mais importante do que o prazer de espicaçar o seu semelhante.  

 
3 - Invejando-nos uns aos outros: por que há inveja? Por não se estar satisfeito com o que se tem. De 

certa forma, a inveja ofende a Deus: nas entrelinhas do pensamento há a idéia de que Deus foi 
injusto, por   não ter dado a você o que você (acha que) merece, e deu a quem você acha que não 
merece.  Lhe bem para dentro de você quando sentir uma pontinha de inveja de alguém.  
Pode ser o caso de ser você quem cause inveja nos outros: a Bíblia diz: ”quem te diferença? Que 
tens tu que não tenhas recebido? Se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras 
recebido? ” 1Co 4.7 
Deus nos dá a capacidade, a oportunidade, a saúde e as condições para aproveitarmos tudo o 
que nos dá. Também podemos pôr tudo a perder, mas se não o fizermos: “não é boa a vossa 
jactância? ” 1Co 5.6 
G Em tudo, devemos dar graças a Deus, que é a Sua vontade, 1Ts 5.18 
“Vos gloriais em vossas presunções: toda glória tal como esta é maligna. ” Tg 4.16    Vamos 
acertar: conhecendo a Palavra, e andando no Espírito!   

 

Dia 04     
Princípios de que a luz é boa, e separação das trevas. Gn 1.3-4  
  “ Era boa a luz; fez...separação entre a luz e as trevas. 
   “Haja separação entre águas e águas...Ajuntem-se as águas debaixo dos céus...e apareça a porção 
seca”(Gn 1.7,9)separa a água da terra firme. 
  
• Agora, começa a ficar mais fácil perceber a relação entre princípios físicos e espirituais. Deus é a 

origem da luz física e espiritual. Sem Deus, só há trevas. Ninguém gosta de ficar no escuro. A 
escuridão impede de ver: não sabemos04 onde estamos, o que nos cerca, quem se acerca de 
nós. A escuridão nos impede de ir: pois não sabemos que direção seguir. A escuridão nos impede 
de agir: paralisa!  

• Espiritualmente, é a mesma coisa: só que as pessoas não percebem.  
# O interessante é que precisa haver pelo menos um vislumbre de luz para que a pessoa comece 
a perceber sua realidade. Nesse enfoque, vamos examinar a Palavra: 
‘O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos”,2Co4.4-6 
“Deus, que disse das trevas resplandecesse a luz, é Quem resplandeceu em nossos corações, 
para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo.   
# Gente, cristão não tem melhor coração do que os incrédulos; é questão de iluminação: o 
entendimento é a área de atuação do diabo.   
*Deus atua no coração. Resplandecendo Deus no coração de alguém, caem as vendas do 
entendimento. Por isso a ordem de pregar o Evangelho: a fé vem pelo ouvir a Palavra. O Espírito 



atua pela Palavra: ”martelo que esmiúça a penha”: o coração mais duro! Mt 28.19, Rm 10.17, Jr 
23.29 

• Jesus, a Luz do mundo, bate à porta do coração, Jo 8.12, Ap 3.20 
Depois de nascer de novo, a mente precisa ser renovada pelo culto racional, Rm 12.1-2 Como 
orar pelos que resistem?  2Tm 2.25-26 
 
P “fez separação entre luz e trevas” (Gn 1.4) é evidente até a uma criança: se tem luz, não está 
escuro. Quando a luz se vai, fica escuro 
# Luz e trevas não se misturam! 
 Tão evidente fisicamente, mas tão difícil de ser vivenciado, espiritualmente: jovens convertidos 
querem namorar pessoas do mundo, cristãos associam-se a não cristãos. Até os mais 
consagrados, às vezes, vão dar voltinha no mundo: para se divertir, no trabalho, baixando o 
padrão em família, ou tolerando a “penumbra”.  

     A Bíblia é bem clara nesse aspecto:  
“Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade tem a justiça com a 
injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial?...que 
parte tem o fiel com o infiel?...que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Vós sois o 
templo do Deus vivente...” 2Co 6.14 
# Cristãos há que não têm a consciência do fato de serem habitados pelo Espírito Santo, encaram 
isso como nebulosa teoria. Daí tanto estrago nas igrejas 
(FALTA DISCIPULADO SÉRIO e CONTINUADO) 
“Não ameis o mundo, nem o que no mundo há...o mundo passa, mas o que faz a vontade de 
Deus, permanece para sempre” 1Jo 2.15-17, “adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do 
mundo é inimizade contra Deus? ...qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo 
de Deus” “o mundo jaz no maligno” Tg 4.4; 1Jo 5.19.  

 

Dia 05     
Princípio de sementeira, e fruto conforme sua espécie. 
“Erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela 
sobre a terra. E assim foi. Gn 1.11 
 

Aqui, dois princípios evidentes até para crianças: na escola, costumam colocar feijão no 
algodão molhado, para ver brotar. 
P a gente colhe na proporção da semeadura! ... 
    Quem semeia muito, colhe muito; quem semeia pouco, colhe pouco.  
    E ainda há que se considerar a porcentagem de perdas. 2 Cor. 9.6  
A promessa de que Deus supre cada uma das necessidades, em glória, foi dada aos filipenses que, 
por duas vezes, sem Paulo pedir, foram sensíveis às necessidades dele e enviaram o quanto lhe 
bastasse.   

# Citar versículos fora do contexto dá nisso:  
             # afirmam que Deus faz, sem especificar as condições.  

É complicada essa questão de ofertas: pode pender para comprar bênçãos de Deus.  
# Mas, Deus vê o coração; se nós conhecemos o interesseiro de longe, quanto mais Deus. 

     Trata-se de sensibilidade às necessidades materiais dos pobres e servos de Deus.  
#Aqui, também, pode haver certo abuso no sentido de se achar que quem tem mais, tem 

obrigação de dar a quem precisa. E servos de Deus exigirem ofertas pois são servos de Deus e 
merecem o melhor. A Bíblia dá critérios...não é nosso assunto! 
 P O fruto é semelhante à planta, ou árvore.  
 Ninguém dá o que não tem, diz o ditado popular. É verdade.  
    “Até a criança se dá a conhecer por suas ações’ Pv 20.11  

  “a boca fala do que está cheio o coração”  Mt 12.34   
*Tiago repreende quem fala manso em certos lugares e mete a boca em outros: “pode da mesma 
fonte ...”         Não convém que isso se faça ... 
*Todos esses princípios estão sendo considerados para que cada um possa se observar conforme o 
padrão da Palavra e adequar sua vida de forma a ser agradável a Deus, e bom testemunho aos 
homens. 
Também, para que esteja se colocando no lugar da bênção, pois quem observa a Palavra é prospero 
no que faz. Pode ser que alguém vá perceber onde está o impedimento à bênção que tanto espera!     

“Considera...o Senhor te dará entendimento” 2 Tm 2.7     
  



Dia 06   
Princípio do calendário e sinais de orientação, Gn 1.14 >>> 
Disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite; sejam 
eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. 
 
• Já havia pensado que o calendário é criação de Deus? O homem apenas inventou maneiras 

próprias de expressar tal conceito, até chegarmos na forma atual. Mas, veja as conseqüências da 
criação dos luminares.  

1o. Fica estabelecido o ciclo dia e noite. Logo o homem percebe a relação entre a sombra e o passar 
do tempo dando origem ao marcar as horas, depois vem a invenção do relógio de sol, de Acaz, ... até 
chegarmos aos relógios digitais.  
# Nas regiões de mata, ainda hoje se vê as horas pela sombra, colocando um pauzinho reto espetado 
no chão, ou pela posição do sol (ou da lua) no céu.      
  
2° Os luminares servem de sinais de orientação: lembra das aulas de geografia?  
Pondo-se a mão direita em direção à nascente, temos o leste; a mão esquerda para o poente: aí fica 
o oeste, à frente, fica o norte; ás costas, o sul. Também as estrelas servem de orientação, mas não é 
tão simples. Nas cidades, nem se percebem as estrelas... 
       
3° As fases da lua determinam os meses. No calendário judeu, o mês iniciava na lua nova, quando 
havia uma solenidade para marcá-lo.    
 
4° As estações servem para marcar o ano: primavera, tempo de semear.  
Verão: surgem os frutos e amadurecem. Outono: colheita. Inverno, tempo do frio; as folhas caem para 
adubar a terra para o novo plantio. Onde há neve, tudo fica gelado, e parece ter morrido, para 
“ressurgir” na primavera.     
  # Li um artigo nas “Seleções” que me deixou pasma: por dois princípios de certa matéria, um 
anulando o outro, eles chegaram à espantosa conclusão que o tempo não existe! (Preciso achar tal 
revista)    
Aliás, pensando bem, não é nenhuma novidade! Deus e todas as coisas que das regiões celestiais 
existem fora do tempo, numa dimensão chamada eternidade. O tempo, como o conhecemos, só 
existe na Terra.   
      Por isso, alguns filmes “brincam” com tal fato científico: De volta ao passado, de volta ao 
futuro; Exterminador do Futuro, e outros... 
  Gente, é sério! O homem vive no tempo para escolher onde passará a eternidade: com 
Deus ou separado de Deus. Em suma, essa é a razão de nascermos. Deus dotou o homem de livre 
arbítrio e o colocou em situação de escolha desde o Éden e, por ser Justo, permitiu que essa escolha 
fosse possível para cada um, através dos tempos.  
• Adão e Eva escolheram separar-se de Deus. As conseqüências dessa escolha não cabe ser 

considerada neste espaço.  
• Imediatamente, Deus entra com o plano B: promessa e providência 
•                                 Gn 3.15, 21 - (assunto de 24.08)     
   # Deus é previdente, Lc 14.28: entre a queda do querubim e a restauração da Terra,  

foi “bolado” o plano da Redenção, Ap 13.8 
• Bem, voltando ao nosso assunto: expulsos do Éden, sabiam como se chegar a Deus, o que se 

percebe claramente no capítulo 4 de Gênesis.     
     Abel sacrifica... Caim quer que Deus o aceite do modo como ele quer.    Gn 4.7  
     Deus ainda vem arrazoar com Caim: “se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? ”   
• Caim sabia como fazer para ser aceito por Deus: sacrificando um cordeiro. O que Caim não sabia 

era o significado dessa simbologia. 
• Por não saber, ficou zangado, rebelou-se: queria do jeito dele. Deus havia advertido: “se não 

fizeres bem, o pecado jaz à porta...compete a ti dominá-lo” Gn 4.7 
• Dando vazão à ira, ao ódio, Caim matou Abel e “saiu de diante da face do Senhor”  
• Gn 4.16 Caim podia ter escolhido religar-se a Deus, mas preferiu agir do jeito dele, escolhendo 

separar-se de Deus.       
• Hoje, ainda há a situação de escolha, porém inversa: 
• No Éden, estavam ligados a Deus e escolheram separa-se de Deus.   
     Nascidos separados de Deus, cada um escolhe: religar-se a Deus, ou não 
• Sempre houve tal oportunidade, mesmo nos primórdios: 
   - Enoque andou com Deus, foi exemplo...  
   - Noé obedeceu e pregou salvação,   
   - Abrão obedeceu ao Senhor, saindo sem saber para onde ia,  
  # Quem obedece a quem não conhece?  



   - Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, indica forma regular de culto ao Senhor  
   - Moisés se casa com filha de sacerdote do Senhor,  
   - Jó vivia em Midiã, supõe-se contemporâneo de Moisés,   
   - Mesmo no tempo da Lei, era possível haver prosélitos. Ex 12.48 
   - O pacto com Deus sempre foi para quem quisesse.  
   - No tempo de Josué, Raabe testemunhou: “” o Senhor vosso Deus é Deus  
     em cima nos céus e em baixo, na terra” Js 2.11 
   “ Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é,  
     para que eu sinta quanto sou frágil. Sl 39.4 
• Tempo da vida pode ser abreviado: 

    “Homens de sangue de fraude não viverão metade dos seus dias; Sl 55.23,  Sl 89.45 
     Deus meu, não me leves no meio dos meus dias   Sl 102.24 
 P Longevidade é bênção: Sl 103.16,  
    ‘Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. 
   *Oremos como o salmista: Ensina-nos a contar os nossos dias  
    de tal maneira que alcancemos corações sábios. ”  Sl 90.12    
 

 

Dia 07      
Princípio do ciclo das águas 
   “Ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a 
terra.(6) Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra” Gn 2.5-6 
 
• Interessante notar que a seqüência de eventos, apresentada em Gênesis combina com a 

seqüência científica. Só que, em certo ponto, os cientistas viajam em suas teorias, afastando-se 
da Palavra. 
*Mais uma vez, vamos lembrar das aulas de ciências: a água evaporada forma as nuvens que, 
quando saturadas, havendo certa mudança de temperatura, despenca em forma de chuva. Os 
sábios da época não tinham tal conhecimento, mas a Bíblia já nos dá a dica.     
# Como no caso da redondeza da terra: se tivessem lido a Bíblia com atenção, não teriam 

perseguido seus defensores,  
• Importante frisar que Deus é a origem de todos os princípios e leis de física, química, matemática, 

e tudo o que existe por aí, até o computador de última geração que ainda virá a existir. 
• “Em Jesus “estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência” Jesus é mais 

genial do que todos os gênios juntos! Cl 2.3  
• Por causa do Jesus humano, apresentado nos Evangelhos, fica-se com a idéia embaçada quanto 

à sua pessoa. Imagine todo o conhecimento de todas as matérias que se sabe, e que ainda se vai 
saber...   Jesus sabe 

• Para ter ligeira idéia do alcance da soberania da Jesus, convém lembrar que  
Jesus ”está sustentando todas as coisas pela palavra do Seu poder...”  
(Hb 1.3). Imagine as galáxias, todas as estrelas e planetas, soltos no vácuo, movendo-se...em 
perfeita harmonia e equilíbrio magnético. Esse Jesus é O que, às vezes, deixamos de lado por ter 
coisa mais interessante ou importante para fazer.  

• Desse Jesus, muitas vezes, ignoramos as Palavras.  
• Foi esse JESUS QUE DEIXOU SEU LUGAR DE GLÖRIA à destra de Deus e Se  
     se fez homem, veio para morrer a fim de nos levar de volta para Deus..             
     Jesus morreu e ressuscitou “para ser Senhor tanto dos mortos, como dos vivos”  
     Rm 14.9  
• Foi preciso Jesus nascer como homem para, como homem, retomar a autoridade entregue ao 

diabo no Édem. Viveu em absoluta obediência e dependência da Palavra de Deus, morreu em 
obediência ao plano de Redenção estabelecido desde a fundação do mundo, 

• # só que, ao se aproximar do momento crucial, percebeu todo o horror de seu significado, e 
clamou ao Pai, mas imediatamente se submeteu à Sua soberana vontade, daí poder dizer:   
“Toda autoridade me é dada no céu e na terra” Mt 28.18. “a vossa vida está escondida com 
Cristo em Deus...quando Cristo  

     Se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória” Cl 3.1-4  
     Está ciente, e dá o devido valor a tal realidade? Considera...2Tm 2.7     
     Leia breve relato dessa história toda em Fp 2.6-9  



• E veja como acaba: ”ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, 
e debaixo da terra (quando todos os mortos ressuscitarem) E toda a língua confesse que Jesus 
Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai” Cl 2.10-11  

• A este momento solene, NINGUÉM deixará de comparecer. Você e eu, todos, estaremos lá. Será 
tão evidente, que os joelhos se dobrarão (será impossível permanecer em pé) e as línguas 
confessarão por constatar: JESUS CRISTO é o SENHOR! Ninguém os obrigará.... Será fato 
incontestável! 
*  Louvemos e adoremos a Jesus ainda agora, por assim O considerarmos em nossos corações.     

 

Dia 08 
Princípio da criação dos seres vivos...Gn 1.20-25  
Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente; e voem as aves sobre a face da 
expansão dos céus... E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai, e multiplicai-vos... Produza a terra 
alma vivente conforme a sua espécie; gado e répteis, e bestas-feras da terra conforme a sua espécie. 
E assim foi.   
A teoria evolucionista ainda não foi provada! 
 
• Deus também cuida dos animais, Suas criaturas.  
• Toda a Natureza geme, esperando o dia da nossa redenção. Rm 8.22-23  
• Desde o princípio, os animais estão presentes: deu a eles a erva como alimento, trouxe-os para 

Adão dar-lhes nome, cuidou de preservá-los no dilúvio. Gn 1.30, 2.19, 6.19, 21 
     Na Lei, o sábado servia também para dar descanso aos animais, Ex 23.12    
• Há leis quanto ao trato dos animais. O modo como existem glorifica a Deus, pela sua diversidade, 

Toda a Bíblia é permeada de citações sobre animais.   
*Na realidade, não sabemos bem a função deles de modo amplo e geral, mas há   conhecimento 
do equilíbrio ecológico na cadeia alimentar. *Em certos aspectos, conhecemos sua importância e 
utilidade para o ser humano desde o Éden: deu-lhes propiciação pelo sangue derramado, deu-lhes 
vestes de suas peles. Sabemos tudo o que temos vindo dos animais. 

  -  Interessante Jesus referir-se aos passarinhos:  
Não se vendem dois passarinhos por um asse? e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de 
vosso Pai. Mt 10.29 
Não se vendem cinco passarinhos por dois asses? E nenhum deles está esquecido diante de 
Deus. Lc 12.6      
# é preciso ler a Bíblia com atenção. Notem como se fazia negócio: dois por um asse (moeda), 
cinco por dois asses. Não é de hoje!  

• Louvemos ao Senhor pelos animais, e também por Ele cuidar de criaturinhas insignificantes aos 
nossos olhos. Não pensemos que Deus descuida das insignificâncias da vida, “até mesmo os 
cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais pois: mais valeis vós do que muitos 
passarinhos” Mt 10.30-31     

 

Dia 09 
Princípio da criação do homem Gn 1.26-27 (Ler 2.4-25, 28)     
“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança; ... à imagem 
de Deus o criou; macho e fêmea os criou. 
Detalhes essa criação, no cap 2.4-25  
a) elemento físico, do pó, Gn 2.7 
b) elemento espiritual que os animais não têm: “soprou em seus narizes  
o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente” .  
 
• Tudo foi criado pela Palavra. O ser humano é uma criação especial, moldado por Deus, do pó.  # 

Ouvi numa palestra que o valor dos elementos do corpo humano é irrisório: a maior parte é 
composta por água; o resto são vitaminas, sais minerais, proteínas, glicose, gordura.  

• Após a queda, a sentença de Deus: ”és pó, e em pó te tornarás” Gn 3.19 
• Recente compreensão esclareceu muito o entendimento desse trecho inicial da Bíblia: quer dizer 

muito mais do que as palavras expressam.   
• MORTE...significa separação! Ah! pareceu que tudo se encaixou:  
     Imagine Deus dizendo: se dele comeres, certamente se separarão de MIM  

Ao comer do fruto erroneamente chamado “proibido”, o homem desprezou a comunhão com Deus, 
e teve a Palavra de Deus como de nenhum valor. 



• Importante não era o fato em si de comer, mas seu significado: 
• o desprezo à comunhão com Deus, a decisão de se separar de Deus!      
• E a consequência foi imediata: perceberam estar nus 
• # não estavam antes? Vamos tratar disso outro dia. 
• Hoje, vamos nos ater ao fato do homem ter se separado de Deus, e suas terríveis conseqüências 

para a humanidade.  
• MORTE FÍSICA...é a separação do físico, da parte espiritual do homem   
     A parte física, material, torna ao pó: fato constatado por qualquer um  
• A Bíblia traz muitas considerações sobre essa parte física:  

a)  aí cessam todas as obras /  aí fica toda a glória  /   aí deixa todos os bens 
b)  aí se separa de todos os outros seres humanos.  
c)  aí, o momento decisivo, definitivo das conseqüências das escolhas 

   # Diz-se: “Da vida nada se leva”. Na realidade, 
 # “Da vida se leva, a vida que a gente leva!  
• Importante no homem é seu espírito, “o fôlego da vida” soprado por Deus, eterno a partir do 

momento em que passa a existir.  
• Separado do corpo, (diz-se morrer) o espírito, inclusive a parte psicológica, imediatamente entra 

em seu destino eterno: a parábola do rico e  
     Lázaro explica bem, Lc 16.22 

a) o rico foi para o Hades, lugar dos mortos porque...separados de Deus, que é a Vida. Mas há 
uma existência consciente. Lc 16.23 
b) Lázaro tinha o mesmo aspecto, daí ser reconhecido pelo rico 

     c) Não é dito que Lázaro via o rico # lembra espelhos de delegacias, que se vê em filmes...          
d) há um abismo entre eles, INTRANSPONÍVEL! Lc 16.26 

     e) Dar ouvidos às Escrituras é o meio de não ir para lá, Lc 16.28-29 
f) Quem não ouve as Escrituras, não dará ouvidos mesmo a quem ressuscite dos mortos, como 
Jesus o fez. Lc 16.31 

• Outro texto, afirma imediato destino eterno de quem morre, cujo corpo separa-se do espírito: Em 
verdade te digo (expressa absoluta certeza) “que HOJE ESTARÁS COMIGO NO PARAÍSO” Lc 
23.43  
A condição foi: crer em Jesus como Filho de Deus, injustamente na cruz crer em Jesus, Rei no 
reino espiritual de Deus crer em Jesus para levá-lo para lá.  

     E DIZER ISSO PARA JESUS! Lc 23.42     
# Apenas consideramos ligeiramente assuntos tão profundos e de importância vital para cada ser 
humano. Há nuances, há controvérsias, há isso e mais aquilo... Não existe fim para as 
imaginações, indagações e argumentações do homem. Mas, como dizia certo escritor famoso: “Da 
Bíblia, não são as coisas difíceis de entender que me importam, 
MAS AS BEM CLARAMENTE EXPRESSAS! 2Pe 3.16 

     Que até uma criança pode crer, e aceitar. (A APEC que o diga!)         
 

Dia 10 
Princípio da imagem e semelhança, outorga de autoridade  
Gn 1.26 
Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine  
Nesta frase, três princípios fundamentais:  
 
1-  Princípio da à imagem de Deus. O que isso quer dizer?  
Fomos feitos como se Deus SE olhasse num espelho: Deus é uma pessoa!    
Também pensando na forma de Jesus ao nascer como homem, pois o plano da redenção já estava 
previsto, Ap 13.8   
• DE Jesus é dito: “a expressa imagem da Sua pessoa (de Deus) ” Hb 1.3 
• Não somos um acaso; nem provenientes de nenhum processo evolutivo, 
• Somos a imagem de Deus: temos a cara do Pai (com todo o respeito!)     
Observe que maravilha é o corpo humano, e louve ao Senhor! 
 
2-  Princípio da semelhança. 
Semelhantes em quê? Cristãos crêem que Deus é uma Trindade.  
• Homem é um ser triuno: corpo, alma (psiquê), espírito:  



“O vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de 
nosso Senhor Jesus Cristo” 1Ts 5.23 
CORPO, três em um: cabeça, tronco e membros,  
• ALMA (psiquê) três em um: Sentimento, Vontade e Razão  
     Em outro aspecto: Id, Ego, super-Ego.  
* Porém, um aspecto da semelhança de Deus perdeu-se com a queda: 
 “Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus”, Rm 3.23 
• Quando o homem foi destituído da glória de Deus? Ao pecar! 
• “Perceberam que estavam nus” (não estavam nus antes de pecar?)   
Antes de pecar estavam vestidos da glória de Deus. Sl 104.1 
“Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. 
Ao permanecer 40 dias na presença de Deus, o rosto (a pele) de Moisés resplandeceu, como 
resplandeceram as vestes de Jesus no monte da transfiguração, 
• Por isso, as vestes de peles tiveram um significado especial para 
Adão e Eva: o vestido proveniente do inocente morto para que eles não fossem sumariamente 
consumidos por estarem na presença de Deus 
Os que viram a Deus, pensaram que iam morrer. 
“Cobriu-me com o manto de Justiça”, Jesus “justiça nossa” 
P A Igreja, NOIVA de Cristo, será restituída à glória no arrebatamento, Rm     
“Ainda não é manifestado o que havemos de ser.…quando Ele Se manifestar seremos semelhantes a 
Ele” 1Jo 3.2  
P. Aqui, embutido o princípio da concordância, que funciona para o bem e para o mal, 
                                              Gn 11.6, Mt 18.19  
Só quando ambos comeram do fruto é que foi consumado o pecado, e foi-se a glória de Deus, daí 
eles “perceberam que estavam nus”   
 
3-    Princípio do domínio do homem: 
3.1  Sobre a natureza. “Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e 
sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. ”  

“E sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal 
que se move sobre a terra. ” Gn 1.17b  

Todos sabem que o homem consegue domar os animais. 
Todo o progresso, em todas as áreas, é a manifestação do domínio do homem sobre os princípios 
naturais criados por Deus.  
   
3.2   Princípio de autoridade: “Os céus são os céus do Senhor; mas    
                                            - a Terra  deu-a Ele aos filhos dos homens” Sl 115.16  
                                            - que a entregou ao diabo   Rm 6.16   decorar! 
(A quem obedece se faz servo: quando Eva fez o que o diabo sugeriu, tornou-se serva dele; portanto, 
o constitui seu senhor) 
 - de modo que o diabo pôde alegar diante de Jesus: ”dar-te-ia Ti todo este poder e a sua glória (dos 
reinos deste mundo) porque a mim me foi entregue (pelo homem, no Éden); e dou-o a quem quero” 
Lc 4.6   
*Jesus referiu-se ao diabo como o “príncipe deste mundo”, Jo 12.31,14.30. 16.11 
* “o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos” 2Co 4.4 
* “o mundo jaz no maligno” “Deus “nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino 
do Filho do Seu amor” 1Jo 5.19, Cl 1.13 
 
3.3  P Toda a autoridade vem de Deus, e há hierarquias.  
• Outro ponto importante é que autoridade precisa ser delegada por autoridade superior. Só tem 

autoridade quem está sob autoridade maior 
Ex: Presidente da República, autoridade suprema de um País democrático, está sob a autoridade da 
Constituição daquele país. E tal cargo lhe foi conferido pelo povo, como manda a Constituição. 
 Caso contrário, é autoridade usurpada, é autoritarismo, é ditadura!   
• Veja o caso do centurião, que disse a Jesus: “também sou homem sob autoridade (do Império 

Romano) e tenho soldados às minhas ordens...  
(Sob a minha autoridade) Mt 8.9  
 
*”TODA a alma esteja sujeita às potestades superiores; porque não há potestade que não venha de 
Deus; e as potestades que há foram ordenadas por Deus. ” Rm 13.1  
*”ADMOESTA-OS a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam, e estejam 
preparados para toda a boa obra” Tito 3.1  
     # Em outras versões usa-se “autoridades superiores”  
 



3.4  P “cada um dará contas de si”  
      Cada um dará contas do modo como usou a autoridade concedida a ele. 
   
• Outra questão, é a da hierarquia: seja no reino de Deus, seja no império das trevas.  
• ”quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher; e Deus a 

cabeça de Cristo” 1 Co 11.3  
• Jesus está “à destra da majestade nas alturas””acima de todo o principado, poder, potestade, 

domínio e nome que se nomeia neste século e no vindouro...e O constituiu cabeça da Igreja”. Hb 
1.3, Ef 1.21   

# Desrespeitar uma autoridade, ou burlar uma lei, seja ela qual for, seja ela digna ou não, é ir contra 
um princípio instituído por Deus. 
# No reino espiritual não existe o famoso “jeitinho” brasileiro. 
   
3.5  P sujeitai-vos todos uns aos outros  
       >  sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque 
      P   Deus resiste aos soberbos ‘  1 Pedro 5.5-6  
Submissão é princípio básico de relacionamento com Deus e segundo a vontade de Deus.  
Submissão voluntária. A pessoa decide reconhecer a autoridade constituída sobre ela, seja  
de que  nível for: governo do país,chefe no serviço, guarda do trânsito, marido , pai, mãe, pastor, 
patrão.  Reconhece e se submete à Soberania de Deus e ao senhorio de Jesus.  
 
 Uma palavra às mulheres: ser submissa não é ser obediente ao marido. Há muitas esposas fazendo 
tudo como o marido quer como aquele garotinho que, mandado ficar sentado, disse:  ”Mas por dentro, 
estou em pé”       
• A verdadeira submissão é o reconhecimento de que o marido tem autoridade legal concedida por 

Deus para exercê-la sobre a família. Como ele o faz, ele dará contas a Deus. E a esposa tem o 
recurso da oração :“o coração do rei está nas mãos do Senhor; a tudo quanto quer o inclina’ Pv 
21.1   

Pode-se pedir que Deus incline o coração do marido segundo Sua vontade, e que a vontade de Deus 
prevaleça à do marido. A própria esposa precisa estar submissa a Deus, orando: “seja feita a Tua 
vontade” Mt 6.10   
• Há muitas promessas e indicações para as esposas, na Bíblia.  
 

Dia 12 
Princípio da preservação da vida, sob três aspectos: 

1-   Princípio de um único casal, hetero sexual 
    “Criou Deus o homem: macho e fêmea os criou” Gn 1.27 
 
• Nesta época de valores conturbados, é bom voltar às origens: 
• Casal hetero sexual! Para bom entendedor, meia palavra basta.   
• A finalidade principal de haver dois sexos, é a procriação.  
• Homem e mulher foram criados para se completarem. Veremos adiante. 
No reino espiritual não há necessidade de procriar, por isso, não há sexos, nem ato sexual: “na 
ressurreição nem casam nem são dados em casamento; mas serão como os anjos de Deus no céu” 
Mt 22.30 
“Deus, abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos”  
1Tm 6.17 decorar! 
• Restaurando a Terra, e nela colocando o homem, Deus fez de modo que ele tivesse prazer em 

viver: fez um mundo lindo, colorido e dotou o homem de visão. Deu-lhe audição para ouvir os 
pássaros e criar a música (não essa barulheira que se ouve por aí) para ouvir os grilos, o mar, a 
chuva, os rios... Dotou-o de paladar e fez gostosas as frutas. De olfato para sentir o cheiro das 
flores e frutas # Como é gostoso o “cheiro de chuva” (da terra seca ao ser molhada pela chuva) e 
da grama recém cortada! Deu-nos a fala para cantar e nos comunicarmos. Temos tato para sentir 
na pele...o abraço, o carinho, o aperto de mão. E associou prazer ao ato sexual. Quem acha que 
só sexo dá prazer, tem uma vida muito pouco prazeirosa! Por isso precisa tanto do sexo.       
# Urge começar a ter prazer na vida: em tomar água, olhar o céu, em ver florzinha que venceu o 
cimento da calçada, ao sentir o cheiro do café sendo coado, da roupa ao ser tirada do varal; ao 
ouvir o barulho da panela de pressão, do elevador que traz nossos queridos...  Ter prazer no 
trabalho, em deitar na sua cama, no agasalho, até no corpo cansado, pois representa uma série 
de tarefas realizadas! 
   



2-  Princípio da multiplicação “E os abençoou e disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra” 
Gn 1.28 e Gn 9.1  
• Quanto ao ato sexual em si, de modo nenhum foi o motivo da queda, como o mundo 

maliciosamente faz pensar, com aquele símbolo da maçã mordida. Tontos! Bem demonstram sua 
ignorância a respeito de Deus. Como alguém pode dizer: “multiplicai-vos, enchei a terra”,Gn 1.28 e 
depois punir o ato sexual, que Ele mesmo criou como o meio de se  multiplicar?  Veremos adiante 
como Deus criou o sexo e regulamentou seu uso instituindo o casamento.  Amanhã, o assunto do 
terceiro item, NUTRIÇÃO.    

 

Dia 13   
 Princípio da nutrição     
Temos visto que a preservação e multiplicação da vida inclui um casal hetero- sexual, o ato sexual 
em si, e saúde: advinda da correta nutrição. 
 
3-   Princípio da nutrição, Gn 1.29 
“Toda erva que dá semente... e toda a árvore, em que há fruto ... ser-vos-á para mantimento...E a 
todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra...  Toda a erva verde será 
para mantimento. ” Gn 1.29-30 
• Inicialmente, homens e animais eram vegetarianos. Só depois do dilúvio começou-se a comer 

carne, Gn 9.3    
• Há uma explicação que não sei em detalhes, mas tem a ver com incidência solar, pois antes a 

terra estava envolta em névoa, o que pode, inclusive, ter sido a causa de longevidade incríveis. 
Estudando ciências, é de ficar maravilhado ao conhecer o processo químico de interação do sol, 
água e atmosfera, de modo que os nutrientes do solo passam para a planta, que alimenta o 
homem!  # Fico abismada com a quantidade de informações comuns que pessoas comuns não 
sabem, nem se interessam em saber. Mas querem opinar sobre Deus, e explicar o inexplicável 
dizendo: - “Eu aaachooo...”      

• Outro detalhe: cada dia o organismo precisa de certa quantidade de nutrientes. A única coisa que 
se acumula é açúcar e gordura (que faz ficar rechonchudo). 

• Não adianta comer muito um dia, ficar sem comer no outro.    
• O organismo precisa de tudo, um pouquinho a cada dia.  
• O que isso faz lembrar? # Não me refiro à nossa devocional...    
• Deus sabe de tudo, mesmo! E a gente não percebe quanto, porque nosso conhecimento é muito 

limitado. Gente, é o motivo pelo qual o povo precisava colher o maná cada dia!  Maná foi o 
alimento perfeitamente balanceado que garantiu a quantidade necessária de todos os 
nutrientes cada dia, todos os dias, de modo que o povo ficou realmente bem nutrido, e não ficou 
doente, nem gordo!  
# Também, andando daquele jeito! NO CALOR ... 

• Outros detalhes sobre o primeiro casal, serão vistos adiante.  
    Seguimos a ordem da Palavra. Afinal, “viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom” 
Gn 1.31  
P Princípio de que tudo o que Deus faz é bom. 
• Deus é bom, e tudo quanto faz também é bom, mesmo que não se perceba COMO é bom, ou 

pode ser bom... Mesmo em atos de disciplina e juízo, há bondade no atuar de Deus. Nós é que 
não percebemos: “assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus 
caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os 
vossos pensamentos. ”Is 55.9 “eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; Jr 
29.11, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais”  

# Outro dia, estava rebelde em relação a uma circunstância de minha vida, boa aos olhos dos outros, 
mas difícil para mim. Estendia uma toalha, quando LEMBREI: “sereis consolados, quando virdes seu 
caminho e seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo TUDO QUANTO FIZ NELA” PUUUXAAA! 
Logo fui na concordância para ver onde estava: Ez 14.23 
Que dizer? - “`Está bom Deus, o Senhor SABE o que faz, e porque faz. ”    
 “Mas, dá-me o que eu não tenho, para encarar essa situação! ” 
 

Dia 14 
Princípio do descanso semanal  
“Havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia... 
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra. Gn 2.2-3 



• Deus é uma pessoa REALIZADA: não precisa do homem para descarregar Suas frustrações.   
Deus sabe Quem é: não precisa do homem para incensar Seu ego, irando-Se quando não é 
acatado, nem reconhecido.   # Assim, eram os deuses da Mitologia grega.  

• Deus é.…Seu nome é Jeová = sou o que sou, Ex 3.14 /  
• Crer ou não crer nEle, não O afeta. Afeta ao homem! 
• No Seu amor, Deus SE importa, tem cuidado, busca o pecador, envia Jesus..., Mas não precisa de 

nada disso para garantir Sua posição no Universo, e já tem o reconhecimento e obediência dos 
anjos. 
# Não é como alguns que manipulam pessoas, oferecem vantagens, só para obter prestígio.   

• Deus quer que o homem seja uma pessoa realizada, com alegria de viver, satisfeito com suas 
realizações, grato a Deus por tudo,1Ts 5.18 /  
Por isso, a festa do sábado: comemora seis dias de trabalho árduo, bem feito, MUITO BOM. 
O justo e merecido descanso para renovar energias, focalizar o importante e eterno, conviver e 
alegrar-se com a família e amigos. Dar uma folga aos servos, e até aos animais!   
Ex 23.12, Ex 35.3  

• Na Lei, não era nem para acender o fogo: ensinava-a a mulher a se organizar, tirando a dona de 
casa do fogão. 
# Gente, quem cozinha em fogão a gás, ou esquenta congelados no micro, NÃO IMAGINA O 
QUE É cozinhar em fogão a lenha ou a carvão: é aventura radical!   

• Há outros motivos além do descanso em si: é celebração ao Criador, e um sinal de aliança entre o 
homem e Deus. 
1- “porque, em seis dias, fez o SENHOR os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e, ao 
sétimo dia, descansou; por isso, o SENHOR abençoou o dia de sábado e o santificou. Ex 20.11 
2- Certamente, guardareis os meus sábados; pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações; 
para que saibais que eu sou o SENHOR, que vos santifica. Ex 31.13 
3-  “Aos Seus amados Ele dá enquanto dormem” (ou descansam) Sl 127.2 

• Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se 
viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Is 64.4  

• De modo mais amplo, não é para o homem viver estressado:   
A Bíblia ensina a lidarmos com a ansiedade, com os cuidados desta vida, a organizarmos 
prioridades, a darmos importância ao que é importante: QUANDO Deus está no lugar que Lhe é 
devido, todas as coisas vão aos seus devidos lugares, #    

• Hoje, somos privilegiados: podemos descansar no sábado e adorar a Deus, servindo-O, no 
domingo!      #  . Vamos aproveitar bem tal oportunidade! 

 

Dia 15   
Princípio de limite, como o mar!   
 “E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente,17, 
Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás” Gn 2. 16 
 
• O ser humano precisa de limites. Até os psicólogos admitem esta necessidade.   
• Deus colocou o homem na Terra, e definiu sua função: procria, domina 
• Deus colocou o homem no Édem, e definiu seu trabalho: lavra e guarda  
• Deus deu ao toda a árvore do jardim; de uma só disse: -“Não comerás”   
• Deus criou o sexo e regulamentou seu uso instituindo o casamento. 
• Deus não é anárquico: até Ele mesmo observa os princípios por Ele estipulados # Bem que o 

diabo gostaria que ao menos uma vez, Deus transgredisse só unzinho de Seus princípios, pois 
então Se tornaria um transgressor. 

• Por isso, mesmo sendo Soberano, Deus não é Tirano  
• # Não governa o Universo ao sabor de seus humores ou dúbias decisões.  
• Deus segue o estipulado.  
• O mar é belíssimo exemplo de obediência da Natureza a tal princípio: 
• ”não Me temereis a MIM? diz o Senhor; não temereis diante de Mim, que pus a areia por limite 

ao mar, 
       # é um deleite ver as ondas chegarem à praia, e voltarem!  
• por ordenança eterna, que ele não traspassará ? Ainda que se levantem as suas ondas, não 

prevalecerão; ainda que bramem, não a traspassarão” Jr 5.22   
ESSE É DEUS! 

• Todo o mundo espiritual (luz e trevas) se submete às regras estabelecidas, a Natureza também. 
Só o homem ousa se rebelar e desafiar tudo que se pretende estabelecer como limite.  #  E paga 
um preço bem alto por tal atitude!  



• # Mesmo que, depois, sofrendo as conseqüências, queira fazer média com Deus, OFERECENDO 
algo que lhe pareça torná-lo aceitável diante de Deus, como Saul: desobedeceu a Deus poupando 
as ovelhas que deveriam ser exterminadas, e disse que eram para ser sacrificadas ao Senhor: 
obedecer é melhor do que o sacrificar (culto formal a Deus) e o atender é melhor do que a gordura 
de carneiros (queimada para agradar a Deus) 1 Sm 15.23 decorar!   

 

Dia 16    
Princípio da escolha consequente 
“porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás.” Gn 2.17b 
 
• Já dissemos ser comum “tropeçarmos’ no conceito de morte: imaginamos a morte como ser 

inanimado, mas isso não é a morte: isso é o defunto    
• Morte é o princípio da separação, ou ausência da Vida. 
• Deus avisou para não comer daquela árvore, mas não proibiu. - “NÂO?  

QUEM DISSE? ” A Bíblia diz. (é preciso ler com atenção) “no dia em que” mostra que comer, ou 
não, seria decisão do homem mas, a conseqüência do comer implicaria em Separar-se dEle.  *  
Há dois fatos interessante quanto ao falar de Deus: 
Primeiro, Ele nos fala pela Palavra, e por circunstâncias que devem ser examinadas e encaradas 
à luz da Palavra.   Assim é, queira ou não; creia, ou não  

 
• Depois, uma questão subjetiva: como é o falar de Deus em seu íntimo? 
     Certo livro despertou-me para fato curioso...    
• Passe a se ouvir: em que tom são seus pensamentos? Podem ser críticos, sarcásticos, 

justificativos, menosprezadores.... Como é?   
• Como a Bíblia é escrita, cada um coloca o seu tom de voz às palavras  

de Deus. # Interessante presenciar as primeiras leituras de uma peça feita pelos atores, junto com 
o diretor. Mesmo que tudo esteja perfeito: iluminação, vestuário, cenário, posição dos atores, 
gestos.  se a entonação não for a correta, põe tudo a perder.   

     Então eles começam lendo a peça até achar a entonação adequada para cada frase.  
• A idéia que se faz de Deus depende da entonação que damos às Suas  

Palavras. Deus é amor. Qualquer entonação que não seja expressão de amor não está de acordo 
com o caráter de Deus. Mesmo em sentenças de juízo pode-se notar a autoridade soberana de 
Deus entremeada de amor.      

• São os homens, com ajudinha do inimigo de Deus, que distorcem Seu caráter, fazendo com que 
pareça uma pessoa colérica e vingativa. 
# Aprendi, educando meus filhos, que tudo pode ser dito com educação  
e bom trato. Talvez seja esse o significado de: Falar a verdade com amor,  

• O amor tira toda a rispidez, tira todo o peso de condenação, não esmaga a pessoa, não destrói o 
outro. Amor encaminha ao acerto, desbastando o erro; amor mexe com cuidado na ferida, para 
tratá-la.  

                * Esse equilíbrio entre fazer, falar o necessário sem ferir, é de Deus. 
     Todo cristão precisa buscar de Deus o agir, o falar dessa maneira. 

• De Jesus o Único que poderia acabar com alguém, é dito:  
     “não esmagará a cana trilhada,nem pagará a torcida que fumega”Mt 12.20 

 
P Princípio decorrente deste é o da conseqüência das escolhas, que veremos mais adiante. 
 3.16 E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição;com dor terás filhos; 
e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.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.18 Espinhos e 
cardos também te produzirá; e comerás a erva do campo.19 No suor do teu rosto, comerás o teu 
pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado; porquanto és pó, e em pó te tornarás. 

 

Dia 17    
Princípios da expressão da criatividade e ensino pela vivência 
 
“Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os 
trouxe a Adão, para este ver como lhes chama 



ria; e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome E Adão pôs os nomes a 
todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo; mas para o homem não se achava 
adjutora que estivesse como diante dele. Gn 1.19-20   
 
P Princípio  de expressão da criatividade. 
Deus é Criador: o homem, criado à Sua imagem e semelhança, recebeu a    
capacidade de ser criativo. Sendo coerente, dá ao homem a oportunidade de conhecer e exercer tal 
capacidade, trazendo os bichos para receberem nomes.  

    # Cada um é dotado por Deus de talento, habilidade, dom...cada um precisa descobrí-lo e 
desenvolvê-lo para servir ao Senhor, servindo aos seus semelhantes.  

 
P Princípio de ensino pela vivência 
  * A tendência dos pais é ficar falando, falando, falando...até que o filho resolva fazer o certo, pela 
motivação errada, passando a detestar o certo.  
• Deus é o Educador por excelência e temos de aprender com Ele como lidar com as pessoas que 

Ele coloca em nossa área de influência para serem instruídas: sejam filhos, alunos ou “ovelhas”.  
•  Um dos requisitos do ensino eficaz é o entendimento da NECESSIDADE.    
    Em alguns casos, Deus mostra as conseqüências de certas escolhas 
E deixa o homem escolher, decidir o que vai fazer 
Mas, discretamente, fica por perto, para acudir se necessário 
-  Uma pessoa controladora é incapaz de agir assim. 
-  Uma pessoa meticulosa e perfeccionista não consegue agir assim. 
-  Uma pessoa omissa deixa acontecer para que o outro “aprenda por si” 
# Deus é realmente Ousado e Único, perfeito em equilíbrio! 
* Em outros casos, Deus coloca a pessoa numa situação em que PERCEBA a direção correta, 
CONSTATE o que precisa ser feito. 
# Experiências com animais em laboratórios demonstram o funcionamento do cérebro, ensinando-os 
por meio de tentativas inadequadas sem resultados desejados, e tentativas adequadas 
recompensadas com a realização de seus intentos, obter comida, por exemplo   
   # Sendo o homem pecador, algumas experiências são desvirtuadas, mas não anulam o princípio de 
aprendizado por erro/ acerto.    
• Alguns têm dificuldade em associar Deus no antigo Testamento e Deus, na pessoa de 
Jesus, por não compreenderem que   
P Deus nos trata como filhos, Hb 12.7  
. Deus trata a Humanidade como filho: nos primórdios da civilização, falar sobre a Redenção em 
Cristo, seria incompreensível. Foram necessários muitos séculos de cuidadoso tratar com o homem, 
estabelecendo conceitos, dando-se a conhecer, tratando com o povo de Deus: a Lei revela os 
critérios e grau de santidade de Deus.  
      Os juízos revelam a conseqüência desastrosa do pecado. Era para Israel Temer o pecado, mas, o 
entendimento deturpado pelo pecado, faz o homem considerar conseqüências do pecado como 
castigos de Deus.    
• Deus trata com a História em geral, levando a Humanidade do pensamento concreto ao abstrato 

pelo surgir da Filosofia, já no tempo do Império grego. Fazer com que a Humanidade chegasse a 
momento crítico em relação à idolatria, em que os deuses se mostraram inúteis contra o avanço 
do Império Romano, de modo que Jesus vem na “plenitude do tempo” Gl 4.4, atender ao anseio 
da Humanidade expresso pela pergunta de Pilatos: “que é a Verdade? ” 

# Tire um tempo (talvez no sábado) para considerar o que tem sido Verdade em sua vida; qual a 
Verdade de sua vida: pois é comum nos enganarmos com racionalizações. E trazendo a Jesus 
caminhos tortos que precisam ser endireitados, acertando a vida pelo Gabarito da Palavra.    
 

Dia 18      
Princípios de um  único casal  hetero sexual, :  
-  ajuda mútua e casamento 
“E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma adjutora que esteja como 
diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu; tomou 
uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do 
homem, formou uma mulher; e trouxe-a a Adão.E disse Adão: Esta é agora 8osso dos meus ossos e 
carne da minha carne; esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gn 2.18-23 
 
• Por que pegar o material formar a mulher da costela do homem?  



• Aí, um ensino prático e até romântico: a costela fica como que “debaixo da asa” do homem. Ao 
tornar-se mulher, surge premente necessidade de voltar às origens, buscando abrigo “debaixo da 
asa” do homem       

  # O mundo fala da busca da outra metade de sua laranja  
• Expressa necessidade de acolhida, afeto, aceitação, aconchego, sem o que a mulher não 

consegue desenvolver todo seu potencial humano: ela precisa de um braço forte que a ampare 
para crescer, desenvolver-se e ser como “videira frutífera” para sua família, Sl 128.3      

• Por sua vez, o homem só está completo quando tem a esposa em seus braços. Essa busca 
desenfreada por realização profissional, por dinheiro e sucesso (até mesmo no ministério pastoral) 
iria ao seu lugar adequado se o homem soubesse a aprendesse que sua função primor-dial nesta 
vida é acolher a esposa em seus braços, em seu coração.       

• Em geral, ninguém é insubstituível. Sempre há um a quem delegar, com responsabilidade, alguma 
tarefa que lhe foi confiada (Evidente que não a fará como você...)  

No entanto, só você, HOMEM, pode ser o marido de sua esposa!   
 P Princípio da ajuda mútua. Não é bom que o homem esteja só; 
 “far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele”. Gn 2.18. 
 “far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.”       Atualizada 
• A Bíblia foi escrita de tal forma que, os ensinos estão entremeados, e um texto de outro livro, 

escrito muito tempo depois, esclarece e amplia o sentido do que já foi apresentado. É o caso de “é 
melhor serem dois do que um” Ec 4.9 >>> 

 Leia o texto na Bíblia   (ver em Novidades)       
P Princípio do casamento, instituição divina, não humana, nem social.   
“Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma 
carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E chamou Adão o 
nome de sua mulher,Eva; porquanto ela era a mãe de todos os viventes.   
Gn 2.24-25 
 
• DEIXARÁ O VARÃO...a decisão é do homem: DEIXAR O QUÊ? PARA QUÊ?  
• Deixa pai, indica independência financeira para sustento da família   
     Deixa mãe, indica independência psicológica para ser líder   
 
• APÊGO, UNIR_SE.…é decisão do homem: indica companheirismo, intenção   
de “ser por ela, não contra ela”, de andar junto, COMPROMISSO. 
# Geralmente expresso por cerimônia que varia de acordo com a cultura, e não só entre cristãos. 
• AMBOS UMA CARNE...é o ato sexual em si, SÓ DEPOIS DE UNIR-SE, melhor explicado quando 

se lê: “quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo... nunca ninguém aborrece sua própria carne; 
antes a alimenta e sustenta” Ef 5.28-29     

 

Dia 19    
Princípios da tentação. 
1- P Princípio do disfarce. 
“a serpente (?) era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. 
”Sendo espírito, foi preciso incorporar-se em ser visível para poder se comunicar na mesma dimensão 
com a mulher.  Veículo atraente para despertar a atenção e agradar aos olhos. # Já reparou como o 
conceito de bom está associado ao de belo?  
                   #     Mas nem sempre é assim.  
2- P Princípio da comunicação...  Esta disse à mulher: 
 
3- P Princípio da dúvida, de se fazer de tonto para atrair a atenção. 
 É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? 
 
4- P Princípio do exagero da realidade, ênfase além da Escrituras  
E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, Mas, do fruto da árvore que 
está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 
 
5- P Princípio de negação da Palavra: Certamente não morrereis. 
 
6- P Princípio da indução: levar a pessoa a pensar algo que não se expressa claramente, mas dá a 
entender: Porque Deus saaabe... 
   Aqui, a mulher é induzida a pensar que:  
i)  Falava com alguém que sabia mais sobre Deus do que ela, 



ii)  que Deus tivera intenções, ocultas e escusas ao dar tal ordem  
iii) dessa forma, denigre o caráter de Deus  
 
7- P Princípio de falar parecido com Deus: “no dia em que dele comerdes 
 
8- P Princípio de verdade misturada à mentira: 
Verdade...se abrirão os vossos olhos...sabendo o bem e o mal. ”Gn 3.1-5 
Mentira... “e sereis como Deus”   
 
9- P Princípio de projetar desejos diabólicos na mente   
“e sereis como Deus” 
• O diabo já havia fracassado na tentativa de ser igual a Deus, mas não falou nada disso.  
• Apenas projeta na mente os desejos dele. 
• Todos esses princípios são advertências e indícios para sabermos do que se trata, e com quem 

lidamos. A Bíblia diz:  “o avisado vê o mal e se esconde;  
 o escarnecedor (que diz: Bobagem! Exagero! Não é tanto assim.) Passa adiante, e sofre o dano”. 
Que a Palavra seja o fundamento e “os nove fora” de todas as nossas decisões    
                       # Nota explicativa: “nove fora” é um método antigo para  
                                                     verificar se uma conta está certa, ou errada.     

Dia 20   
Princípios da queda, Gn 3.6 
 
1- P   Autossuficiência, independência DA Palavra:  vendo a mulher  
 i) Era para ser um casal: decisões deveriam ser tomadas em conjunto.  
ii) Era para considerar o que Deus dissera, não agir pelo “ACHÔMETRO” 
 
2- P  Decidir apenas pela aparência :  aquela árvore era boa 
 
3- P  Atender a desejos imperiosos nas seguintes áreas: 

a) da carne... boa para se comer,  
b) dos  olhos... agradável aos olhos 
c)  soberba da vida...desejável para dar entendimento, 

Pense nisso: onde Eva caiu, Jesus venceu e nós temos de vigiar.  
Gn 3.6   Lc 4.3-13, 1 João 2.16-17 

 
4-  P Agir de modo contrário à orientação de Deus: tomou do seu fruto, e comeu, 
 
5- P Não querer pecar sozinho, levar outros consigo: e deu também a seu marido,  
 
6- P Fazer errado por não querer desagradar pessoas:  e ele comeu com ela. 
 
7-  P  Princípio da influência 

 
   O diabo influiu a mulher que influenciou o homem levando-o  a agir  de modo que sabia não ser 
correto. Eva  iludida por proposta vantajosa, Adão por necessidade de aceitação, e ambos por ainda 
outros interesses secundários. . 
       
• Estes princípios também servem como Gabarito para conferirmos nossas ações e reações a cada 

proposta que se nos apresenta momento a momento, na vida. Cada atitude, cada gesto, olhar e 
palavra representam uma escolha, nossa resposta às pessoas, situações, circunstâncias da vida.  

• Cada uma... Todas elas têm a devida conseqüência.    
# Busquemos ao Senhor para sermos pessoas esclarecidas, cujas decisões sábias sejam benéficas a 
nós mesmos, e aos que nos rodeiam. # 
 

Dia 21   
Princípios de comportamento depois de pecar, Gn 3. 
  
1-   P Princípio da concordância: “ambos” Gn 3.7 



Foi preciso os dois pecarem para o pecado ser consumado. O princípio da concordância funciona 
para o mal e para o bem:  Gn 11.6, Mt 18.18   
“ Todos têm uma mesma língua... e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer” 
/ “Em verdade vos digo que tudo o que ligardes/ desligardes na terra será ligado/ desligado no céu” /  
“se dois de vós concordarem na terra a cerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por 
Meu Pai que está nos céus” Mt 18.19 
 
2-  P Princípio de perceber a realidade (cair na real) “abertos os olhos”  
# Quando a gente fala uma coisa inadequada, no mesmo instante em que acabou de falar, já bate 
uma impressão de ter cometido uma gafe. Com o pecado, às vezes, acontece o mesmo: o cair em si 
é imediato. 
Pode acontecer de não termos consciência do erro, e Deus mandar alguém para nos advertir.  Como 
você reage às admoestações?  

• Davi, admoestado por Natã, imediatamente reconheceu seu pecado, humilhou-se perante 
Deus. Leia os salmos 32 e 51.  

• Só há conversão quando o pecador reconhece seu pecado. 
• Só há perdão quando o pecador confessa seu pecado  
• Só há restauração   se o pecador deixar seu pecado.  

• Convém falar com Deus como o salmista: “quem pode entender os próprios erros? Expurga-me Tu 
dos que me são ocultos” Sl 19.12 / Sl 139.23-24 “sonda-me...conhece meu coração...prova-
me...conhece meus pensamentos... 
  vê...guia-me...”   # Se fizer tal oração, é bom estar preparado para a resposta! 

• Há princípios ambivalentes: funcionam para o mal e para o bem.  
• Há o cair em si quanto, aos fatos maravilhosos da Redenção, quanto às maravilhas da Palavra: 

“desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua Lei”   Sl 119.18 
• Deus resplandece no coração para iluminação do conhecimento, 2Co 4.6 
     “Que Deus lhes conceda arrependimento para conhecer plenamente a verdade, retorno à 
sensatez para livrar-se dos laços do diabo” 2Tm 2.25-26 
 
 3-   P Sem Deus estamos despidos, envergonhados, expostos, “nus” 
   “Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus” Rm 3.23 
    
4-   P Princípio do remendo:  ‘coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais”. 
• Percebendo as conseqüências do agir fora da orientação da Palavra, a reação natural é tentar 

remediar o erro com seus próprios meios. “Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o 
Reino...” Mt 5.3 

• Que significa? Felizes são os que reconhecem que seus recursos são insuficientes para remediar 
a situação, por isso, dependem totalmente dos recursos de Deus.  

 
5-   P Esconder-se de Deus, Gn 3.8   
   “Ouviram a voz do Senhor... escondeu-se... da presença do Senhor” 
• Muitas vezes, quando o cristão começa a deixar de ter prazer em ler a Bíblia, quando se furta de 

orar, foge da companhia dos outros cristãos, vai à igreja só por obrigação, é por causa de pecado. 
Aos líderes, e cristãos maduros compete orar e chegar junto dessa pessoa, LOGO: ORANDO e 
levando a Palavra em amor, para que este irmão não vá sendo enredado cada vez mais, ficando 
cada vez mais difícil o caminho de volta.    

   
6-  P Princípio do medo de Deus, “temi´ Gn 3.10, Gn 3. 10 E ele disse: “ E Deus disse: Quem te 
mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Gn 3.11       # 
Quem vive no temor do Senhor, não tem medo de Deus  
                   “O temor do Senhor consiste em apartar-se do mal...” Pv .... 
A culpa é um mal que corrói a pessoa por dentro, dá lugar ao diabo, que não perde ocasião de 
atormentar pondo ‘sal na ferida’ .  
7-   Na tentativa de eliminar a culpa, um movimento filosófico resolveu dizer que Deus não existe. Só 
que acabou foi com a possibilidade de livrar do tormento da culpa, só possível pela fé no sangue de 
Jesus.’Todos os que com medo da morte estavam sujeitos  por toda a vida’  
”Hb 2. 14 
 

Dia 22  
Princípio  que Deus busca o pecador,  Gn.  3.9   
    “Chamou o Senhor Deus a Adão ...- “Onde estás? ”  



• Toda a Bíblia é permeada por este princípio: “estendi minhas mãos…”   
    “Eis que estou à porta e bato...” Ap 3.20  
• O triste deste verso é que se trata de Jesus do lado de fora da igreja: eles estavam tão enganados 

a respeito de si mesmos, que se achavam ricos, sendo “desgraçado, miserável, pobre, cego e nu”   
# Isso pode acontecer quando não se está atento em dar a Jesus o lugar devido no coração, 
deixando que outras coisas tomem o lugar de Deus. Geralmente, estas outras coisas entram 
sorrateiramente, até que tomam todo o espaço. 

• Como fazer para que isso não aconteça? O segredo está bem aí: 
• “se ouvir a minha voz e abrir a porta” Ap 3.20 
• E se já aconteceu? A solução está bem aí: “ouvir...abrir” o coração   

 

P Princípio que o homem é responsável pela situação da família: 
“Chamou o Senhor Deus a Adão...” mesmo tendo sido a mulher o meio usado pelo diabo para chegar 
ao homem. Onde estava Adão? Trabalhando, dormindo, fazendo o quê?  
“Todos os problemas do mundo começaram quando a Eva ficou só” M Roulet    
• Com 52 duas semanas ao ano, e no mínimo 100 pregações, quantas vezes se falou sobre a 

necessidade do homem zelar para que sua família esteja andando nos caminhos do Senhor?  
Este princípio, bem como o fato de que quando falta entendimento para viver a vida comum no lar, 
não sendo a esposa honrada, nem tratada com a devida consideração, as orações ficam 
impedidas    1Pe 3.7  

- Deveria ser o suficiente para que os homens revisem seu andar diário com Deus, inclusive os 
líderes, antes mesmo de qualquer reunião deliberativa ou pregação.    
 

Dia 23 
Princípio de não aceitação da responsabilidade por seus atos: 

 
Dá desculpas, arranja alguém para culpar, mente, é cínico (Gn 4.9)  
“disse Adão: A mulher  

i) que me deste por companheira, (eu não pedi)  
ii) ela me deu da árvore, e comi. Gn 3.12  

“disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? 
 E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. ”Gn 3.13  
“disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão?  
“E ele disse: Não sei; sou eu guardador de meu irmão? “ Gn 4.9 
 
• Quem lida com pessoas viciadas, tem de enfrentar muitas vezes e das formas mais diversas esse 

mesmo esquema de comportamento.  
• Ao se fazer aconselhamento de casais,também  verifica-se este mesmo esquema   
• Lidando com crianças, o mesmo esquema. 
• Na velhice, revendo erros e desvios, já sabem: o mesmo esquema de raciocínio. 
• Princípios nos dão diretrizes básicas que devem ser acatadas ou servem para prevenir escolhas 

desastrosas.  
• Que esse tempo considerando princípios espirituais muito básicos sirvam para cada um olhar para 

dentro de si, para o teor de suas palavras, para o possível fruto de suas atitudes, para as 
conseqüências que já estão se manifestando PARA ir a Jesus, falar a verdade, expor-se à luz do 
Senhor e deixar que: 

• “ o sangue de Jesus purifique de todo o pecado” 1Jo 1.7-9  
• “o que começou a boa obra em vós” a aperfeiçoe”   “opere em vós o querer e o realizar”   

Fp 1.6, 2.13  
Deus pode operar o impossível, 
*Deus prometeu falando sobre Ciro: “eu irei diante de ti, endireitarei caminhos tortos; quebrarei portas 
de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades, riquezas 
encobertas, para que possas saber que Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu 
nome” Is 45.2-3  
• Peçamos ao Senhor que estas palavras se cumpram também para nós! 

 

Dia 24  
 Princípio da destruição do diabo 
 



“porei inimizade entre ti e a mulher / entre a tua semente e a sua semente/ esta te ferirá a cabeça/ tu 
lhe ferirás o calcanhar” Gn 3. 15 
 
Neste versículo estão incluídos seis princípios básicos: 
1- O diabo existe 
• Desde antes do Éden, estava decretada a derrota definitiva do diabo.  
# Pessoas experientes na vida, ao perceber certa coisa acontecendo, já sabe onde vai dar! 
• Imaginem Deus, Ser Todo Poderosos e Onisciente. Em Sua integridade,   
Deus faz tudo quanto está dentro do âmbito legal para levar a bom termo o que diz respeito ao 
homem.   * Mas não ultrapassa o princípio da livre escolha, CONSEQÜENTE.      
• Os anjos não foram criados para escolher, pois só havia Deus no topo da pirâmide hierárquica. 

Porém, surgindo a oportunidade, cada um fez sua escolha: uns ficaram firmes com Deus, alguns 
ficaram indecisos, outros aderiram completamente à rebelião de querubim, Is 14, Ez 28   /     
Segundo voz corrente entre os teólogos: 

• i)  alguns anjos permaneceram fiéis a Deus; 
• ii) os indecisos aguardam juízo em prisões celestiais, Jd 6 
    iii) os rebeldes (1/3) foram banidos para o abismo de trevas, junto com o querubim, “havia trevas 
sobre a face do abismo”, Gn 1.2 Ap 12.4 onde existem, separados de Deus, em hierarquias, atuando 
e guerreando  nas regiões celestiais, Jó 1.6>> 2.2, Jd 9, Dn 10.13 Zc 3.1>> Ef 6.12    
 
2- P Princípio de inimizada contra a mulher 
  Apesar de ter servido aos propósitos do diabo, como meio de chegar a Adão, através dos séculos da 
História da Humanidade, a mulher tem sido absurdamente oprimida pelos homens sob a influência do 
diabo, cumprindo o que está escrito em Gn 3.15 
 
 3-  P inimizade entre descendências: Por Deus versus Contra Deus 
“E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra 
o seu irmão Abel e o matou” Gn 4. 8   
“Como então o que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim o é 
também agora”  Gl 4.29 
# Todo o verdadeiro cristão sente na pele a realidade dessa inimizade, a maioria das vezes gratuita, 
por parte de pessoas envolvidas mais de perto com o reino das trevas.  
 
 4-  P a vinda de um Descendente especial, e a esperança de restauração 
* Nota-se que, principalmente Eva, entendeu e agarrou-se à promessa desse Descendente especial, 
pelos nomes de seus filhos:    
i)  Caim=alcancei do Senhor um varão, Gn 4.1 #será ele o Descendente?  
ii)  Sete = Deus me deu outra semente, Gn 4.25 # será este, Aquele? 

• A idéia de um varão Redentor permaneceu, percebida pelo nome de  
iii) NOÈ = este nos consolará acerca de nossas obras...por causa da terra que o Senhor amaldiçoou, 

Gn 5.29 
• Com o passar do tempo, os homens perdem a ideia de destruição do diabo e reversão do estrago 

feito pela queda, mas fica a importância extrema de dar à luz um varão. Daí o opróbrio das 
mulheres estéreis. 

  # Homens podem perder de vista seus objetivos e propósitos, mas não Deus. Assim, na plenitude do 
tempo, nasce Jesus, Gl 4.4 
 
 5-  P esmagar a cabeça da serpente, o motivo da vinda do Descendente. 
   Esta parte, a condenação definitiva do diabo, diluiu-se com o tempo, até mesmo por obra do 
próprio, nas mentes dos homens. 
“O deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos” 2Co 4.4 
 
6-   P Ser ferido no processo de destruir o diabo, exatamente no ponto onde o esmagava: o 
calcanhar, a parte frágil: a humanidade de Jesus  
# Na mitologia, há uma história de herói invencível cujo único ponto fraco era exatamente o 
calcanhar: Deus cria, o diabo copia, e deturpa. É conhecido como “o calcanhar de Aquiles” 
• Aqui, já a profecia sobre a cruz: ferido em sua parte frágil, humana, Jesus “despojando principados 

e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz (ARA) em si mesmo 
(corr) Cl 2.15 

• Aos olhos dos homens, fracasso total: o que Se dissera Filho de Deus, aclamado Rei na entrada 
triunfal em Jerusalém, estava exposto a quem quisesse ver, pendurado numa cruz como reles 
malfeitor. 

• Isso , era o que se via 



7-  P  o diabo já estar derrotado.  Nas regiões celestiais, o diabo estava sendo despojado de sua 
autoridade sobre o mundo, entregue no Éden. A partir da cruz, o diabo age como usurpador, assim 
como Saul continuou reinando em Israel mesmo depois de Davi já tendo sido ungido rei. Aguardava o 
tempo certo, o tempo de Deus   
# DESPOJAR...da autoridade: nas forças armadas de um país, em caso de traição, é realizada uma 
cerimônia pública em que o tal é DESPOJADO de suas insígnias (arrancadas) símbolo de sua 
PATENTE (autoridade na hierarquia: tenente, capitão, general, etc)     
# Eis o significado da cruz para o diabo. Daí, já ressurreto, Jesus poder dizer com propriedade: Mt 
28.18 RA .’Toda autoridade me foi dada (princípio de autoridade ser delegada) no céu e na terra” # 
por isso Jesus precisou se fazer homem: para, como homem, retomar do diabo a autoridade 
sobre a terra, que lhe fora entregue no éden.”a Terra deu a Ele aos filhos dos homens” Sl 

115.16  
       

Dia 25   
Princípio da substituição 
“E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. ” Gn 3.21 
• Abertos os olhos após pecarem, Adão e Eva perceberam estar nus, pois se fora a glória de Deus 

que os “vestia” ( vestido de glória....) 
• Espiritualmente, existiam separados de Deus: estavam mortos! 
• Socialmente, houve constrangimento, denotado pelo expediente de coserem folhas...para se 

cobrirem. 
• Psicologicamente, houve alteração no relacionamento homem/mulher pois não mais se sentiam 

confortáveis na presença um do outro, precisando arranjar meios para se cobrir, para não ficar 
exposto perante o outro.    

• Nessa situação, Deus entra com providência: faz vestes de peles. 
• Não se deve ir além das Escrituras, mas, para bom entendedor, meia palavra basta: 
• o que é necessário para se fazer vestes de peles?   
1- Matar um animal, o que significa derramamento de sangue “sem derramamento de sangue não há 
remissão” Hb 9.7  
2-   Esfolar...significa expor a carne viva do bicho, o âmago de seu ser.  
# Assim como Jesus foi exposto na cruz!  
# Deve ter sido chocante aquela cena!  Um inocente tendo de morrer (aí viram o processo da morte 
em ação) aquele sangue, aquele ser despojado de sua identidade para se tornar um monte disforme 
de carne..PARA RESTAURAR A DIGNIDADE PESSOAL, SOCIAL E ESPIRITUAL, UM INOCENTE 
MORREU POR CAUSA DO MEU PECADO: o SUBSTITUTO! 

• Eles captaram a lição visual, sem entender o alcance do significado espiritual: 
 

3-   Simbologia de Jesus, ‘o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Mundo” João 1.29  
• # esse verso faz supor ter sido imolado um cordeiro, mesmo porque, logo a seguir, é dito que 

“Abel foi pastor de ovelhas” quem sabe, a título de compensação... 
• Que eles entenderam ser este o meio de se aproximar de Deus fica claro na oferta de Abel e na 

não aceitação de Caim, bem como as palavras de Deus: “se bem fizeres”...Caim sabia o que 
devia fazer!  ...não haverá aceitação para ti?  Gn 4.7  

• Está escrito: “cobriu-me com o manto de justiça”... 
    Jesus “o Justo pelos injustos, para levar-nos a Deus” / Jesus, “justiça nossa” .... 
    Jesus “propiciação pela fé no Seu sangue”.... 
      

Dia 26     

Princípios: a) previdência e preservação de Seus dons 

                       b) disciplina e juízo são meios de preservação  
“Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal; ora, pois, 
para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da Vida, e coma, e viva eternamente” “O 
Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. ” ”E, 
havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada 
que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida”  Gn 3.22-24  Ap 22.2 
  
• Deus é previdente, prevenido e cuidadoso com Seus dons.  



i)  “O avisado vê o mal, e se esconde...” Pv... 
    Deus previu que o próximo passo do diabo seria levar o casal a comer da árvore da Vida, tornando 
irreversível o desastre causado pela queda. Há exortação à previdência em Lc 14.28-32 Convém 
ler! 
 
ii)  Prevenir é melhor do que remediar (ditado popular muito sábio)  
    Deus não podia impedir o acesso à arvore do bem e do mal por ser necessário a oportunidade da 
livre escolha.     Mas podia impedir que a bobagem se perpetuasse, mesmo porque eles haviam 
desprezado a árvore da Vida, preferindo a outra.   A oportunidade fora dada. A escolha fora feita. 
 
iii) Quem guarda, tem / P Deus não esbanja os seus dons.  
 Observando-se o atuar de Deus, percebe-se o modo criterioso e parcimonioso com que usa Seus 
recursos divinos.  Deus é perfeitamente equilibrado: nem sovina / nem perdulário.   
• Não precisa esbanjar milagres, manifestações de Seu poder para Se exibir: Ele é, sabe que é... 

Quem quiser, creia. Quem não quiser ...     
• A evidência prática aparece na multiplicação dos pães;    
i)  Apenas duas vezes, como expressão do cuidado de Deus,  
* Jesus multiplicou pães. 
ii)  Os pedaços que sobraram foram recolhidos: para não deixar sujeira,  
• Quem sabe para serem aproveitados de outra forma: forragem para porcos, isca para peixes... 

(reciclagem?)  
iii) Houve situação de esquecimento de trazer pão, nem por isso Jesus fez milagre particular. Nem 

na tentação! # Anjos o serviram!  
 
• Deus não é carrasco, nem super protetor.  

a)  sabe quando os Seus precisam ser sustentados, animados e fortalecidos: manda anjos servir a 
Elias e a Jesus 

b)  sabe quando os Seus precisam tomar posição, agir, lutar, avançar: 
   “por que clama a Mim? Diga ao povo que Marche” Ex.... 
   “quando a planta do pé dos sacerdotes tocaram as águas” ...   
   “ tenho dado toda esta terra...”  ....  
   “ toda a terra que pisar a planta do vosso pé será vossa” ...  

P O sábio conhece o tempo e o modo .......  
Sabedoria é também agir como convém, como é devido em cada situação  
 
• No fim da Bíblia, reaparece a árvore da Vida: bem no meio da praça da nova criação de Deus...Ap 

22.2  
 

Dia 27   
P Dualidade de sentimentos do homem em relação à 
mulher.   
 
• Desde o Éden, Adão tem vivido um conflito que ninguém ousa expor, tem passado a todo o ser 

masculino de forma atávica, tem afetado o relacionamento homem/mulher. 
• SE exposto, traria bom entendimento e melhoria nos relacionamentos dos casais. O homem sofre 

calado, nem ele mesmo sabe traduzir em palavras o que ocorre dentre dele, o que gera uma série 
de reações paliativas pois não agem sobre a raiz do problema.  

a)  Por que Adão não deu as costas a Eva, não chamou por Deus?  
• Adão queria ficar com a mulher, queria a mulher para si!   
• Por querer a mulher, Adão ignorou a advertência de Deus. 
• Separados de Deus, todo o mal, que eles não conheciam, começa a aflorar: deve ter sido horrível 

a primeira vez que sentiram medo, culpa, vergonha, raiva... Devem ter pensado:  - O que é isso 
que brota de dentro de mim, e não posso controlar?   

 b) Expulsos do éden, começa o trabalho cansativo e lavrar a terra, agora cheia de cardos, que 
precisam ser arrancados... 

 c) e de espinhos, que machucam...  
• A reação natural do ser humano que se vê numa situação péssima por culpa de outro, é de raiva, 

amargura, desejo de vingança, desejo de machucar, de fazer sofrer, como ele mesmo está 
sofrendo, quando não:   querer matar! 



• Como homem pecador, Adão pode ter passado por tudo isso enquanto trabalhava a terra, 
arrancava o mato, machucava-se nos espinhos, sentia fome, sede, cansaço... Também não saiu 
do éden com diploma de Escola Agrícola: foi uma trajetória árdua ter de aprender a lidar com a 
nova realidade, TUDOPOR CAUSA DAQUELA EVA... e o pior: sofrer tudo isso para levar 
comida para dar a essa Eva!   

   # O homem precisa entender que no éden está a origem daquele sentimento estranho que ele não 
sabe definir, nem lidar, quando: 
a) vê a mulher gastar o dinheiro DELE, GANHO POR ELE... 
b) precisa agüentar trabalho e pessoas desagradáveis por ter família...  
c)  vê todo o  dinheiro que passa por suas mãos, PARA PAGAR CONTAS... 
d)  ganhar, e não poder gastar nada, quase nada com ele mesmo...   
g) o melhor que consegue ganhar, não é suficiente (sendo só, daria...)  
   E tantas outras nuances, entre esses sentimentos e pensamentos, que muitas vezes, ele nem ousa 
pensar que os tem: por isso, chama de uma porção de outros nomes, na tentativa de se justificar e de 
não se sentir tão mal consigo mesmo.  
              A par desse ódio cruel, dessa revolta e amargura contra a mulher,  
              - o prazer sexual que ela lhe dá...e que ele tanto quer. 
# mas, a conseqüência do prazer sexual são mais bocas para alimentar. 
Mais problemas para resolver! 
• Seria ótimo se, em vez de massacrar as mulheres com pregações sobre o dever da submissão, 

que é problema de cada mulher com Deus, alguns preletores se detivessem em ajudar os 
homens a resolver tais problemas que nunca vieram à tona, tão bem disfarçados nos meandros 
psicológicos masculinos. seria um alívio para os homens! “conhecereis a Verdade, e a 
Verdade vos libertará”, João 8.32 ,36  

• Traria a cura e a restauração que só há pelo sangue de Jesus. Acertaria relacionamentos afetados 
por problemas na área financeira, que todos têm: uns mais, outros menos; uns admitem, outros 
não.  
  

Dia 28  
Princípio de aceitação a qualquer que age cf a orientação de Deus 
 
“Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Gn 4.6b 
“Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Gn 4.7 
• A Humanidade, em todas as épocas, vive o dilema entre aceitar o que Deus diz, e agir de acordo... 

ou pretender que Deus aceite o que Lhe oferecem: cada um escolhe o meio que ACHA melhor, 
correto, para se aproximar de Deus, e ser aceito por Ele. 

• Caim ACHOU que Deus tinha de aceitar sua oferta, o fruto de seu trabalho, a vitória do homem 
sobre a terra amaldiçoada. # Por que Caim não usou a oferta para comprar de Abel um cordeiro?  
• O que Caim não sabia era o princípio espiritual que aquele sacrifício representava. 
# Uma ilustração faz entender melhor a questão de Deus MANDAR.: Engenheiro da NASA, 
querendo mostrar como o avanço tecnológico alcançado, tornou fatos extraordinários em coisa 
SIMPLES: chama seu filhinho de três anos, e diz:  - ´Vamos contar todos juntos. Quando o papai 
disser ZERO, você aperta este botão vermelho. Combinado? ” Dito e feito: ao simples toque de um 
botão, por uma criança, um satélite foi colocado em órbita.   

• por um criança que prontamente obedeceu a seu pai! 
• Ela não entendia nada de Física, mas entendeu uma ordem simples. E obedeceu, acionando 

princípios incompreensíveis para ela, naquela fase de sua vida.  Mais tarde, se quisesse seguir a 
profissão do pai, chegaria o momento em que, juntos, poderiam compartilhar daquela experiência 
emocionante trazendo seu filho para repetir a façanha de sua infância.   

• Cada mandamento de Deus aciona princípios que fazem bem a quem os obedece, e fazem mal a 
quem os transgride. Simples assim.  Difícil é explicar seu significado espiritual, seu alcance em 
termos práticos. A Bíblia não é enciclopédia, é a revelação de Deus para que o homem possa 
fazer boas escolhas, e evitar as más escolhas.  Mesmo no tempo de Moisés, a Humanidade ainda 
era uma criança. 

*    Havia muito o que ser descoberto pela Ciência, revelado pelo Espírito. 
*    Mas os princípios já existiam. Como acioná-los? PELA OBEDIÊNCIA.      
• Outro aspecto, era moldar um povo amorfo, escravo há 400anos, em um povo que demonstrasse 

Deus ao mundo. Como fazê-lo? Pela força da Lei  
• Deus é objetivo. # Uma professora dizia para nós, normalistas:  
• Sejam simples, sintéticas, sugestivas. 
• Não adiante falar demais, com filhos, alunos ou ovelhas do Senhor. 



• Desde o princípio, Deus dá diretrizes simples e objetivas:   é obedecer, ou não.   
     Deus disse: - Não comerás... no dia em que comeres, morrerás” Gn 2.17  Simples assim. 
• Temos sentido os efeitos de não seguir tal orientação. 
• Temos visto o tão alto preço pago para repará-la.    
• Pelo sacrifício do animal morto, no éden, ficou bem claro o meio adequado de se aproximar de 

Deus. Agora entendemos o que ilustrava. 
• Agora, como então, é preciso chegar-se a Deus na simplicidade da fé e obediência à Palavra de 

Deus.  
• Raabe e Rute são exemplos de gentias que aderiram a Deus, e foram aceitas. Qualquer 

estrangeiro poderia ser circuncidado para participar da Páscoa, da aliança com Deus. O 
convite de Deus sempre foi:   Vinde todos...    Vinde a MIM... 

• “Se quiserdes e Me ouvirdes, comereis o melhor desta terra” Is 1.19 
• Jesus ilustra tal aceitação de Deus pela parábola das bodas, Mt 22.9   
• Todos os que aceitaram o convite foram recebidos, mas...uma situação evidenciou a necessidade 

de se adequar à essa aceitação. 
• “O rei...viu um...que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse: - Amigo, como entraste 

aqui, não tendo vestido nupcial?”Mt 22.12       
# Ouvi um pregador explicar ser costume ter à porta da festa, túnicas para vestir por cima da 
roupa, de modo a estar trajado de acordo para a ocasião.  Qualquer um pode vir a Deus como 
está, desde que aceite ser “vestido” com o manto de Justiça 
                        # providenciado pelo sangue de Jesus.  ........ 
 

Dia 29 
Princípio do clamor do sangue derramado! 
 
“Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. ” “E agora maldito és tu 
desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. ”  
Gn 4.10-11 sangue derramado injustamente, clama! 
# Já pensaram que grande clamor Deus ouve?  
*Deus não amaldiçoou o homem quando pecou,  
          mas amaldiçoou Caim quando assassinou Abel.  
• Ao proibir comer sangue, Deus explicou a vida está no sangue! ....  
• Desde o princípio, assassinato foi considerado crime grave.  
• Deus abominou sacrifício de crianças, culto pagão, ..........  
• Na lei, assassinato era caso de pena de morte: só o derramar do sangue do responsável por 

aquela morte apaziguava o clamor do sangue    
• Foram separadas cidades de refúgio para o caso de morte acidental: só dentro dos muros da 

cidade, o assassino estava livre e seguro do vingador de sangue.  
# “Era nessa cidade que Davi pensava quando dizia ser Deus o seu refúgio: culpado, apesar de 
ato involuntário, ali encontrava segurança e abrigo contra o castigo da Lei. ”  
(Ouvi de uma amiga) * Jesus é nossa cidade de refúgio! 

• Deus não SE esquece do sangue derramado:  Sl... 
• Davi precisou fazer justiça, vingando o sangue derramado injustamente por Saul: ”Davi consultou 

ao Senhor, e o Senhor lhe disse: - é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou 
os gibeonitas”   
            #Sete descendentes de Saul foram mortos 2 Sm 21.1,6,14   
Esse princípio nos mostra o valor e o poder do sangue de Jesus, sangue de não pecador, que 
nenhuma transgressão cometera. Detalhes, na Bíblia, têm sua devida importância: quando o 
soldado “Lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água” Jo 19.34 ficou evidenciado 
que todo o sangue fora derramado, restando apenas uma espécie de soro. * Todo o sangue de 
Jesus, derramado sobre a terra, no Calvário, CLAMA!   

• # Não é figura de linguagem, clama mesmo, nas regiões celestiais! 
• Fala melhor do que o de Abel...Hb. “Três são os que testificam na terra: o Espírito, (enviado em 

Pentecostes, AT 2) e a água (da Palavra, do batismo) e o sangue (de Jesus derramado, TODO, na 
cruz) estes três concordam num”  1 Jo 5.8.   
Que o Senhor mesmo no mostre o valor e poder do sangue de Jesus, para ser devidamente 
considerado! 
 



Dia 30     
Princípio de duas linhagens,  visto em Gn 3.15 
 
* Perfil dos que se afastam de Deus, para viver como bem entendem, Gn 4.11-16  
“agora maldito és tu desde a terra... fugitivo e vagabundo serás na terra. E saiu Caim de diante da 
face do Senhor e habitou na terra de Node, da banda do oriente do Éden  
*Assim começa a linhagem dos que existem, afastados de Deus: 
• “E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque” 4.17  
1-  Caim “construiu uma cidade”, pôs o “nome de seu filho, Enoque” 
• As genealogias, especialmente importantes naquela época, determinavam a procedência da 

pessoa, e o localizavam na sociedade. 
Depois, seguem: a Enoque nasceu Irade, que gerou a Meujael, que gerou a Metusael, que gerou a 
Lameque. Este tomou para si duas mulheres: o nome duma era Ada, e o nome da outra, Zila. 
a)  Ada teve a Jabal; pai dos que habitam em tendas e têm gado.5.20. Seu irmão, Jubal; foi o pai de 
todos os que tocam harpa e órgão,5.21 
b)  Zila teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro; e a irmã de Tubal-Caim foi 

Naamá, 5.22, 23 
• Apesar das realizações, o temperamento do homem piorou: disse Lameque...matei um varão por 

me ferir, e um mancebo, por me pisar. ”  
• E foi ficando cada vez pior, até chegar no tempo do dilúvio: “toda a imaginação dos pensamentos 

de seu coração era só má continuamente” Gn 6.5 
• Há fatos importantes que se ressaltar: 
a)  o progresso (área da mente) não torna o ser humano melhor (coração) 
b)  o progresso humano é evidência do princípio do domínio em ação  Gn 1.28  
c)  as obras feitas na carne não são necessáriamente todas ruins: quase todo o progresso humano foi 

desenvolvido pela linhagem dos que não buscam a Deus. 
• Separados de Deus, não há vida espiritual e as conseqüências dessa ausência são terríveis.  Mas 

há muitas realizações!  
              # Por isso é preciso atenção quanto ao ativismo carnal nas igrejas. 
A carne faz muita coisa boa, e bem-feita: todos os festivais de arte, todos os mega eventos, feiras 
mundiais, olimpíadas, etc. A carne sabe ser competente e eficaz. 
              # Filhos de Deus deveriam ser MAIS   
# Quando a História relata os feitos de alguém, não diz se era nascido de novo. Verdadeiro 
cristão. P O princípio de “quem busca, encontra”    é valido para qualquer um, seja para o bem 
seja para o mal. 
P O princípio de revelação, também. Cl 2.3 
    Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência” 
# O princípio existe em Jesus, o uso que o homem faz dele é responsabilidade de cada um. 
Deus é prático: ensina modos de fazer, a quem busca como fazer.  “Ervilhaca e ...”Is 
# Benjamim Franklin, solta pipa na chuva, em busca de evidências do princípio da eletricidade. A 
quem Deus vai revelar tal princípio?    A quem o busca!  

• Todos as grandes descobertas, pois o princípio já existia, foram feitas por pessoas dedicadas, 
entendidas na matéria, que vislumbraram o princípio e se puseram a trabalhar com afinco para 
prová-lo, e torná-lo útil ao homem. Cada descoberta era um degrau para a próxima: seu conceito 
dava base para novos conceitos e novas descobertas. Observar a História nesse aspecto, é muito 
interessante! Mas, vamos pensar no que está mais perto de nós: as vacinas, o rádio, o telefone, a 
TV, o computador. Os meios de produzir energia! Os filmes.... Vemos em ação, o princípio do 
domínio sobre a Terra, Gn 1.28               

• P “os dons e vocação de Deus são irrevogáveis”... 
• Deus deu o domínio ao homem, e não o tirou do homem pecador.  
• Da linhagem dos que não querem saber de Deus, desde os primórdios, já constavam muitas 

realizações. Como acontece até hoje!  Grandes empreendedoras, campeões olímpicos, 
ganhadores de prêmios Nobel, Oscar, etc. O inventor do Windows...Grandes e notáveis feitos!  
Mas, a Bíblia diz “ quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará” Sl 
49.17 Convém ler o salmo todo!  

• Toda a realização humana e sua fama ficará na terra, servindo apenas como lenha para a 
fogueira, 2Pe 3.7, 11 “os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam 
como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo”   “havendo de perecer todas as 
coisas, que pessoas nos convém SER! ” 

• Irmãos, a Bíblia nos mostra como considerar devidamente as coisas.   Ef 2.10 
• Filhos de Deus foram feitos para “boas obras...preparadas por Deus para que andássemos nelas”  



• # Deus tem um projeto de vida para cada filho Seu, evidente que serão obras boas, não malignas. 
Importa que afinemos o ouvido, busquemos a Sua vontade expressa na Palavra, e a pratiquemos, 
entendendo que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus... 

     Chamados...para SEREM conformes à imagem de Seu Filho”   Rom 8.28-29 
  # Estamos em processo de sermos feitos à imagem de Seu Filho, mas  
     Para Deus, SER é condição essencial para FAZER...qualquer coisa que O glorifique  
                    # Fazer sem SER.…é trabalho perdido, só lenha para a fogueira. #   

Dia 31  
Perfil da linhagem dos que seguem a Deus... 
“E tornou Adão a conhecer a sua mulher; e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete...26 E a 
Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. 
              # Então se começou a invocar o nome do Senhor. ” Gn 4.25 
• Estes primeiros capítulos da Bíblia definem os rumos da Humanidade.    
• Explicam de modo sucinto e claro, para qualquer criança entender, como tudo começou e definem 

os princípios básicos que determinam toda a vida na Terra.   
• O restante da Bíblia narra decisões e suas conseqüências, mostra Deus atuando de perto na vida 

de pessoas e na História como um todo. 
*Deus SE revela: lendo a Bíblia pode-se perceber Quem e como Ele é...  
*Deus fala a verdade sobre a influência do espiritual no mundo físico. 
*Há muito mais. Ao homem só interessa o que está revelado, Dt 29.29 
Não é para ir escarafunchar o oculto, 
*Primeira característica da linhagem dos que andam com Deus:  
*Na Lei, todos os envolvidos com algum tipo de ocultismo deveriam morrer: feiticeira (Ex 22.18) 
Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem 
prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro (Dt 18.10, 14)  
“Porque estas nações, que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores; porém 
a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa” 
“os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas” Is 
47.13  
“Quando vos disserem: - Consultai os que têm espíritos familiares, adivinhos...a favor dos vivos 
interrogar-se-ão os mortos?  
“À Lei e ao Testemunho! se eles não falarem segundo esta palavra., nunca verão a alva”   Is 
8.19-23  ler o texto todo!   
* Outra característica dos que andam com Deus é firmar-se na Palavra!  

• FÈ...caracteriza quem anda com Deus: fé na Palavra, fé em Deus  
# na pessoa de Deus, e em tudo o que Ele representa; quando é difícil entender a Palavra, 
exercemos a fé na pessoa de Deus _ Ele agirá de modo perfeitamente Justo, Bom, Sábio, 
Amoroso e Restaurador. 2Pe 3.16 / P ‘sem fé é impossível agradar a Deus” Hb 11.1, 6 

• AGIR...movido pela fé. Fé não é sentimento extático, contemplativo, alheio à realidade prática da 
vida. A fé em Deus leva a agir de modo a influir e afetar a realidade da sua área de influência. Hb 
cap 11 nos dá um li08sta de heróis que AGIRAM pela fé, apesar de serem pecadores e falhos 
como todos nós. # A Bíblia sempre mostra a verdade completa!   

• OBEDIÊNCIA...tem a ver com agir pela fé, talvez de modo mais íntimo: quando ninguém vê, lá no 
fundo do coração, a motivação para fazer, ou não alguma coisa tem como Gabarito a Palavra, a fé 
na Onipresença de Deus, o desejo de estar ligado a Ele (isso me mantém ligado a Ele, isso me 
desliga dEle) Como cristãos, talvez devêssemos prestar mais atenção a esse item da obediência. 
Há ênfase muito grande à fé, enquanto nada se fala sobre OBEDIÊNCIA. Talvez fosse problema 
desde o início do cristianismo, quando os judeus, livres da Lei, pensaram que poderia viver de 
qualquer jeito, fazendo o que bem entendessem. Foi o motivo da carta de Tiago. Os Gálatas 
também tiveram problemas com a Lei, em outro sentido: foi-lhes dito: ”estai, pois, firmes na 
liberdade com que Cristo nos libertou; não torneis a meter-vos debaixo de jugo da 
servidão”...”fostes chamados à liberdade. Não useis...da liberdade para dar ocasião à carne” Gl 
5.1, 13.          
 *ANDAR NO ESPÍRITO...no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha a pessoas especiais, 
para tarefas definidas. Depois de Pentecostes, todos os que aceitam Jesus, nascem de Deus 
(NVI) Jo 1.12, 3.3,5,7 ...  São selados com o Espírito Santo que vem HABITAR (não apenas 
visitar) no cristão. Ef 1.13 Jo 14.17  
# SELO. Era um grande pingo de cera derretida em que o rei imprimia o desenho de seu anel real: 
sinal de documento legal, definitivo. Como o firmado em cartório, hoje em dia.     

• Andar no Espírito, de modo bem prático, consiste em:  Gl 5.25-26 
i) não cobiçar vanglórias ( ou glórias vãs)  ii) não irritar os outros,  iii) não invejar ninguém 



# Seu quiser testar se algo está sendo feito na carne ou no Espírito, faça-se estas perguntas, e 
responda com a verdade que há no seu íntimo:  
1- Pretendo ser reconhecido, aplaudido, elogiado? Busco fama?  

     2- Estou irritando alguém?  
     3- Faço isso por invejar alguém? #Diferente de seguir exemplo  
Fazer por inveja é querer mostrar que sabe fazer tão bem ou melhor do que o outro, que 
demonstra algum valor.  
Tais princípios foram estabelecidos por Deus e são imutáveis, definitivos: como o açúcar adoça, o sal 
salga, o fogo queima, o frio congela... Mostra-nos que Deus é Soberano do Universo, quer aceitemos, 
quer não. Também, não houve a pretensão de esgotar o assunto, pelo contrário: apenas abrimos 
perspectivas da Palavra para que você, alertado, comece a colecionar, por si mesmo, outros 
inúmeros princípios da Palavra, igualmente inexoráveis como os apresentados, “e fique esperto” 
como dizia certo pregador. # 
 
Não pôr no site...   RASCUNHO; busca o pecador; disse a Adão: - Onde estás? 
• “ Todos os dias estendi Minhas mãos ...”  .....    Jesus ilustra este princípio   
 
 

‘Esticamos’ o mês  para tratar de princípio fundamental:  

Dia 32  
Princípio da Ressurreição dos mortos.   
Jesus ressuscitou e a Bíblia diz que Ele é o primogênito dos mortos. 
“o primogênito entre muitos irmãos”  Rm 8.29   Cl 1.18 
“primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência” 
“o primogênito dos mortos” Ap 1.5      
*O que isso significa? é que todos os mortos irão ressuscitar com corpos especiais com 
os quais existirão por toda a eternidade, junto a Deus, ou separados de Deus para sempre.  
 
• Essa ressurreição ocorrerá em fases:  
 
 a) ressurreição dos mortos em Cristo, quando Ele vier na nuvem 
 
“Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os 
mortos ressuscitarão incorruptíveis,   
               e nós seremos transformados”   1Co 15.52 
           # Na ocasião, pensava-se que Jesus voltaria logo... 
“Porque, se cremos  que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, 
Deus os tornará a trazer com ele (15) Dizemos-vos, pois, isto pela palavra  do Senhor: que nós, os 
que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.(16) Porque o mesmo 
Senhor  descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que 
morreram em Cristo ressuscitarão primeiro (17) Depois nós,  os que ficarmos vivos, seremos 
arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos 
sempre com o Senhor (18) Portanto, consolai-vos  uns aos outros com estas palavras.  1 Ts 4.14-18  
 
b) ressurreição dos mortos na grande tribulação, que pagaram com a vida por não aceitar o 
sinal da besta, quando Jesus vier para julgar as nações e estabelecer o Milênio. Ap 20.4-6  
“E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles 
que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a 
besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e 
reinaram com Cristo durante mil anos. (5), mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos 
se acabaram. Esta é a primeira ressurreição (6) Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na 
primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e 
de Cristo, e reinarão com ele mil anos. 
 
c)  Ressurreição de todos os mortos para o juízo final. Ap 20.11-15 
“E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o 
céu; e não se achou lugar para eles. 
(12) E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros; e abriu-
se outro livro, que é o da vida; e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos 
livros, segundo as suas obras(13) E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram 
os mortos que neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras (14) E a morte e o 



inferno foram lançados no lago de fogo; esta é a segunda morte (15) E aquele que não foi achado 
escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo” 
# este versículo é muito importante pois faz cair por terra a teoria da reencarnação: todos que 
morreram vão ressuscitar: pela teoria da reencarnação, vai ter corpo sem espírito 
...E como cada um será julgado, quem reencarnou ( se fosse possível) seria julgado em que corpo? 
Ou iria passando de corpo em corpo para cada um ir sendo julgado?  
# A Bíblia foi escrita para nos dizer a Verdade sobre FATOS espirituais que nossos sentidos naturais 
não têm condição de perceber, e facilmente podem ser enganados pela astúcia da “serpente”   
• Desse momento solene, todos sem exceção, irão participar e, creio ser quando ocorrerá o que 

está escrito em Fp 2.9-10 
“Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome (10) 
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da 
terra (11) E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.”  # como se 
dobrarão os joelhos dos que estão debaixo da terra?  
                 #  Porque todos os mortos ressuscitarão para o juízo final! 
* Há muitos detalhes, e coisas difíceis de entender: 2 Pe 3.16-17  
“Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais ha pontos difíceis de entender, que 
os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras, para sua própria perdição.(17) 
Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens 
abomináveis sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza”  *Que ao nome de Jesus 
nosso coração esteja “de joelhos”  
         adorando Aquele a quem “todo o poder é dado no céu e na terra” Mt 28.18 #  
  
Tais princípios foram estabelecidos por Deus e são imutáveis, definitivos: como o açúcar adoça, o sal 
salga, o fogo queima, o frio congela... Mostra-nos que Deus é Soberano do Universo, quer aceitemos, 
quer não. Também, não houve a pretensão de esgotar o assunto, pelo contrário: apenas abrimos 
perspectivas da Palavra para que você, alertado, comece a colecionar, por si mesmo, outros 
inúmeros princípios da Palavra, igualmente inexoráveis como os apresentados, “e fique esperto...” 
dizia certo pregador.  
Fim  
 
 


