
contam os evangelistas é real ou figurado ? Por exemplo: Satands levou mesmo Cristo para o pinúculo do templo, ou tentou no que 
isso representa ? (9) Por que Satanás será s6lto após o Milênio por 
algum tempo e não destruido de uma vez para sempre 7 (10) Os endemo. 
ninhados eram homens em quem Satanás se encarnara, ou simples- 

mente alguma doença? Os judeus parece que töda enfermidade atrt. 
buiam aos espíritos satánicos. Ainda eristem hoje casos semelhantes7 
(a0 Como explicar a passagem de 2. Co. 12:7 7 (12) A «serpente» em 
Gen. 3 era um animal ou representava Satanás ? 

Naturalmente a origem de Satanás foi êle ser criado por 
As duas8 

(1) 
Deus, como quaisquer outros dos seres viv0s, anjos, etc. As duas 
grandes passagens da Palavra que mais revelam sôbre a queda de 
Satanás são Isa. 14:12-14 e Ezeq. 28:12-19. Nesta última passagem 
devemos distinguir entre o príncipe de Tiro, do v. 2, e orei de Tiro 
do v. 12 em diante.Esse último se refere quase por completo a 
SatanáS. De passagem podemos notar como é solene um homem 
estar tão completamente sob o poder de Satanás que a palavra 
inspirada se refere mais a êsse último do que a êle! Vemos outro 
caso semelhante no endemoninhado gadareno.

Originalmente parece que êle foi um dos querubins (Eze. 28:14),
mas elevou-se o seu coração por causa da sua formosura (Eze. 28: 
17), e dizia no seu coração: Subirei ao céu, ecaltarei o meu trono 
acima das estrêlas de Deus e sentar-me-ei no monte da congregação
nas ertremidades do Norte. Subirei acima das alturas das nuvens 
e serei semelhante ao Altissimo» (Isa. 14:13,14).

(2) Na Bíblia, Satanás é sempre apresentado como uma per 8onalidade real e não alegórica. (3) Satanás é um, mas tem muitos 
servos-0s demônios. (4) A habitação própria dêle não posso atir 
mar. Geralmente é referida aos «ares>, mas em Jó êle se apre senta perante Deus (no céu ?) depois de ter rodeado a terra e passe 
ado por ela. Talvez que seja difícil limitar um espírito a uma localidade. (5) Que Satanás tenta aprendemos de 1. Crôn. 21:1; Mat. 
4, Luc. 22:31; Atos 5:3; 1. Cor. 7:5; 2. Cor. 12:7. Mas nem tôda ten- 
tação vem dele -pode vir da nossa própria carne (Tiago 1:14) ou 
pode vir de algum demônlo que não é Satanás mas um servo ae (Mat. 15:22). Mas a tentação não destrói a nossa responsabilidaaeAinda que a mesma pessoa me convide todos os dias a roubar, Ic 8endo responsável a não fazê-lo. Creio ser muito provável quo Satanás muitas vêzes faz seu apêlo à nossa carne, como rez Eva. E preciso cuidado em não atribulr a Satanás 08 atriou 

om 

divinos de onipotência, onisciêncla e onipresença. Ele nao poa pessoalmente tentar a todos em tôda parte, orque le não est 
em toda parte para fazê-lo. Mas êle tem muitos servos, diaból1- 

cO8 e humanos. Crelo que é multo freqüente entre os crente a tri 
buir a Satanás as tentações que devem ser referidas & carne
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(a) As manifestações espíritas, quando não são meramente 
odem ser atribuídas a espiritos mnalignos, mas não necessà- 

flagrante desobediência à Palavra de Deus, não espero haver nada 

certamente não como uma alegoria. Concordo que apresenta 

lusoes, podem 8er 

espíritos espfritos que se velam só podem ser maus, porque os anjos têm 
riamente a Satanas. N posso dizer sem mais nem menos que cos 

espmunicadose com os homens. Mas nas sessões espíritas feitas em 

que seja bom. 

(7) O caso da tentaç�ão de Jó é apresentado como real, e 

ditculdades, mas não vale a pena fugir delas com a afirmação quee 

o caso nao se deu, 

templo, a Bíblia afirma, mas precisamente em que sentido ou como 
(8) Que Satanás levou o Senhor Jesus a um pináculo do 

o tez, não diz, nem posso eu dizer. Em corpo, talvez, ou em visão 
durante um sono: 

(0) Satanás será sôlto depois do Milênio, talvez para revelar 
aquêles que apenas renderam a Cristo uma obediëncia tingida, e que, 

eparecendo um chefe para os dirigir, haviam de lançar dêles o Seu 
jugo (Sal. 2:3). 

(10) Os endemoninhados eram possessos por demônios, mas 
não por Satanás, salvo o caso de Judas (João 13:27). Existem hoje 
casos semelhantes: veja-se o excelente livro «Pastor Hsi». Eu já 
vi dois casos que sòmente poderia explicar por espíritos malig- 
nos. Em nada eram parecidos com loucura. 

(11) Em 2. Cor. 12:7 vemos mais um caso de como Satanás 
pode, às vêzes, ser permitido afligir os corpos dos crentes, quando 
Deus vê que dísso resultará um beneficlo espiritusl ainda maior. O 
outro caso clássico é o de Jó. Contudo, não devemos ser positivos
que Satanás tinha ocasionado o tal espinho na carne; pode ser que 
ele apenas se tenha servido dêle para tentar o servo de Deus, e 
por isso Paulo o chamou «um mensageiro de Satanás, 

(12) 
que Satanás se apresentou a Eva. A identificação da serpente com 

Satanás se encontra em Apoc. 12:9. 

Entendo que a serpente em Gên. 3 era a forma en 

2. H quem negue a existência literal do Eden, bem como a 

Tealidade de outras narTativas e afirmações de Gênesis, COmo a ex 

pulsdo do8 nosso8 primeiros pais; o querubtm à entrada do Paraíso; 
TOTmar Deus a Adão do pó e Eva de uma costela de Adão; os fatos 

Gen. 11:1-9; as grandes vidas em Gên. 5. Peço ao irmdo que trate 

argamente de cada um dêstes pontos. 
TodosaO me será possível tratar largamente de nenhum deles. 
O08 O8 pontos vão ligados com a credibllidade da Biblia, o Livro 

Cue se acham recordados. Na Biblia encontro muitissimas afir 
Bgoes de alto valor moral e espiritual que posso verificar, e algu 
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mas mais estranhas que não posso verificar. Aceito estas últimas 
em atenção às primeiras. Por mil motivos creio na veracidade da 

Biblia, por isso aceito as suas palavras com respeito e fé, persuadida 
que mais tarde a sua veracidade sera veriiicada tao completamente 
como a das outras. 

Ou tôda a Escritura do Velho e Novo Testamento é inspirada 

de Deus ou não é. Tôdas as vitórias, todo o progresso do Cristia 
nismo durante os séculos, tem sido baseado na convicção que é. Ume 
vez que começamos a escolher e decidir entre as diferentes partes 
da Palavra, perdemos a nossa fé e o nosso vigor espirltuel. Ainda 

mais, tôda a atitude do Senhor Jesus perante as Escrituras reconhe- 
cia a sua veracidade, e, apesar de Ele denunciar sem compaixão as 
tradições errôneas do Seu tempo, Ele nunca denunciou qualquer 
afirmação do Velho Testamento. Se Ele aceitou como veridica a 
afirmaçáo que Eva foí formada de uma costela de Adão ou que Deus 
pôs querubins à entrada do Jardim, acho mais prudente deixar o 
assunto assim, e näo ceder lugar a qualquer dúvida que poderla 
começar um abalo geral dos alicerces da nossa fé. 

3. Hd também uma tendência nos dias de hoje para negar 
existência, como personalidade, de Adão. Dizem que Adão, signifi- 
cando homem, representa a humanidade, e mais, que todos os homens 
não são descendentes de um s6 homem criado. Peço dar-lhe uma 

refutação. A personalidade de Adão não faz parte integrante das 
doutrinas crist�s?

Conheço muito bem essa tendência. Chama-se o «Modernis 
mo, Eu não sou competente para refutar capazmente as negações 
de homens muito mais ilustrados do que eu, nem tenho comigo 
aqui em Mutum qualsquer llvros úteis para ésse fim. 

Em todo caso, acho sumamente ridículo alguém 1dentiflcar 
Adão com a humanidade. Em tal caso, quem era Eva, com quema 
humanídade casou? Quando fol que a humanidade fêz para sl um 
avental de fôlhas da figueira, para ser mais tarde substituido por 
uma túnica de pele-ou querem que achemos ali um indicio do 
desenvolvimento do vestuário durante os séculos ? Como devemos 
entender que a humanidade viveu «cento e trinta anos» e gerou 
tilho à sua semelhança e chamou-o Seth? Como devemos enten 
der o caso da humanidade viver 930 anos e depoia morrer ? 

No diclonário que tenho aqul o sentldo do nome Adão daao 
como sendo terrae firme e não homem. 

Certamente a personalidade de Adão faz parte integrante a 
doutrinas cristäs. Ele figura na genealogia de Cristo; em o alma 1ala-se de sua transgres8ão e em 1. Cor.15 se diz que era 
vtvente. 

. Como coneiltar Mar. 15:25 e João 19:14 ? 
Jodo emprega o tempo romano, Mercos o hebrelco (5coj 
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Enu 
mec cava às 6 da manha e a noite às 6 da tarde. A terceira hora do 

Entre os judeus o dia tinha 12 horas e a noite 12 horas. O dia c0 

dia (veja-se Atos 2:15) seria às 9 nos nossos relógios, que seguem o 
lo romano. A sexta hora em João 4:6 serla às 6 da tarde, em 
João 19:14 as 6 da manh�. 

5. Citam Mat. 23:23 para provar a perpetuação do dízimo. Não 
acha forçada esta interpretação ? 

Acho importante ver que o Senhor Jesus expressamente re- 
conheceu e aprovou o dizimo como obrigatório aos judeus. Desta 

circunstância podemos aprender que Ele não há de desaprovar que nós contribuimos O mesmo, ou mais. 

6. Mat. 23:30,31. Peço que me torne mais claras estas pala 
vras 

Parece que aqui o Senhor está afirmando o poder de tenden- 
cias hereditárias. Apesar de os fariseus condenarem pela bôca os 
crimes de seus pais, eles, tendo em si o mesmo sangue, serlam ca- 
pazes de fazer as mesmas coisas. Em vez de se orgulharem pela 
Bua superioridade moral, deviam ter reconhecido que s6 pela graça 
divina podiam apresentar uma conduta menos repreensível do que 
seus ante-passadoos.

7. Mat. 5:26. Os romanistas citam esta pas8agem como prova do purgatório. Peço (1) Tefutação dessa doutrina pela mesma passd gem, e (2) erplicação da mesma. 

A interpretação romana faz confusão de pess0as e tempos. Segundo ela o «adversário» do homem é Deus; mas Deus nunca Se revelou como adversário das Suas criaturas, e muito menos pela 
boca do próprio Salvador! Antes «Deus estava em Cristo reconci 
hando consigo o mundo», 

Evidentemente, pela construção do versículo, vemos que trata 
ae aigunma coisa que se deve fazer agora mesmo, e nao futuramente 
etodas as conseqüências são imediatas e n�o futuras. 

(2) O sermäo da montanha apresenta as lels do Relnado �e 
lsto: um reinado de justiça (diferente do atual reinado da graça; 
0, 6:21). Nesse reinado de Cristo, quem ofende estará sujeito a Rom. 5:21). 
B Justiça imediata e rigorosa, e precisa reconciliar-se depressa 
o8eu adversário, para não sofrer as conseqüências da sua 
Berh nao, pode contar que o castigo é certo, ea indenização Jerá exigida até o último celtil. 

Deus 
pagar 

ns 
o último ceitil? Serla antes «sofrer até o final da pena. 
ratasse de um futuro purgatório, como se podia talar de 

Deus náo pede 
desge pede nem acelta pagamentos do pecador, como se este pu- desse expla lar as suas ofensas com dinheiro. Por isso a lIinguageminaplicável a qua avel a qualquer satisfação oferecida pelos pecadores. 
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8. 1. Cor. 5:5? 

Este versículo é de muita importância no caso de algum cren-te que peca, mostrando como Satanás pode ser o instrumento do Deus para o castigo da 8ua carne, mas que, alnal, o 8eu espírito será salvo «no dia de Jesus Cristo». 
A disciplina na Igreja hoje não pode ter precisamente ate caréter. No princípio do Cristianismo, tora da lgreja havia apenas o mundo, onde Satanás reina. Hoje, um iníquo, excluído de uma denominação, imediatamente se liga com outra! 
9 Como se explica a descida do Espirito Santo, com dom de inguas, mais de uma vez depois de Pentecostes ? 
As duas ocasiões que conheço de o Espírito Santo vir sôbre pessoas depois de Pentecostes e haver o dom de linguas na mesma Ocasião são Atos 10:44 e 19:6. Não e reierido expressamente como uma «descida», mas o Espírito Santo «caiu» sôbre eles, ou «veio» sôbre eles. Não me parece que os casos necessitem de qualquer explicação. Atos 10:44 é muito importante como sendo a primeira vez que o Espírito Santo veio sôbre crentes gentios, e sem a impo-sição de mãos apostólicas, como a conseqüência normal de aceitar Cristo como Salvador. Este caso serve para estabelecer o que deve ser a norma de hoje, ainda mais importante porque agora náo po- demos mais ter a imposição das mãos dos apóstol08. 
10. 1. Cor. 14:4. Os pentecostais citam esta passagem como base do costume que eles têm de, em reuniðes só da Igreja, falar «linguas» que ninguém entende. Eles pretendem provar a perpetuação do dom de linguas principalmente por êste cap. 14 de 1. Cor. 
Há certas naturezas que gostam de extravagâncias, e as tais 8ão atraídas pelos pentecostais e as suas «línguas incompreensl-veis. 
Em 1. Cor. 14 o apóstolo ocupa 20 versículos com assunto de linguaS», e sempre no Bentido de diminuir ou mesmo proibir (v. 28 o uso delas nas igrejas. 
Devem0s lembrar que falar uma lingua desconhecida aos ou ros pode ser um caso milagroso ou pode não ser: por exempio Bqui eu orar na lfngua inglêsa, edifico-me a mim mesmo, mas 1greja, que não pode dizer «amém» à oração desconhecida. ar que ne8se capítulo o apóstolo trata dos dois casos sem distin8 entre eles. Por exemplo, no v. 4, quem fala ao menos cedijico st 

mesmo, porque sabe o que está dizendo, mas nas reuniöes peu co8tais nem ele 8abe o que está dizendo, por isso ninguémé ediite Depois alguém se levanta e alega que está interpretando o primelt -mas quem pode garantir-me que iaso 6 verdade? Evidenteme nos 
en 

te o costume dá lugar para uma infinidade de absurdos e errados. 
sin 
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tam necessåriamente que oão nunca O tivesse visto, nem falado 

Jesus. Mas ainda não O conhecia como o futuro Messias, embora 
achava inconveniente batizar como arrependido», um Homem 

ue julgava muit mais espiritual do que ele mesmo. O que êle 

Como conciliar Jodo 1:33 com Mat. 3:14,15 7 11. 
As palavras de João Batista «Eu n�o o conhecia» não impor- 

com Ele. 

que 

tan Sendo primos, é bem provável que eram conhecidos e 
e1e João bem sabia o carater, extraordinàriamente piedoso, do moço 

nAo Compreendia era que Jesus Se identiticava com os arrependidos
em Israel, pensando nos pecados da nação e não nos dEle mesmo. 

12. Um moço, no Ceard, citou-me Atos 15:35-41 como justificati- 
va da eristência das denominações. Disse ele que a separação era 
providencial, pois, em vez de um só trabalho, fizeram dois. Confesso 

que não pude responder satisfatòriamente. 

E pena que seu amigo no Ceará achou a justificação do 

denominacionalismo em uma contenda entre irmãos Seguindo o 

mesmo processo de raciocínio poderei argumentar pelas vantagens 
das perseguições, porque depois da perseguição em Atos 8:1 cos que 

andavam dispersos iam por tôda parte, anuncíando a palavra» Eis 
a vantagem das perseguições para o progresso do Evangelho 

Mas a verdade é que o amor de Deus, e não as perseguições 
dos inimigos do Evangelho, nem as contendas entre irmãos, é o 
motivo mais forte para servirmos ao Senhor no Evangelho. E quem 
nos pode provar que, no caso de os irmãos não terem contendido, o 
serviço de evangelização teria sldo menos ? Podiam ter ido 
por toda parte evangelizando com ainda mais animação, contan 
do com as orações dos seus irmãos, com quem não tinham tido 

nenhuma desavença. 
13. Ef. 4:26...? 
Um versículo muito importante, mostrando que, na presença 

tal, o crente não deve mostrar nem consentimento nem indife- 

ença. Deve cirar-se, manifestando uma santa indignação. Deve 
Sreprovar o mal positivamente, mas, visto a fraqueza da noSsa 

carne, não podemos conservar em nosso coração essa preocupacao 
pecado sem prejuízo para o nosso próprio espirito. Por isso 

O 8e ponha o sol sôbre a vossa ira». Mas tantas vêzes o crente 

t e Com essa mesma triste preocupação e se levanta ainda com 

elae e talvez viva tôda a vida com ela! 

Aprendl muito com uma piedosa irma, que, quando näo apro-

t aa coisa, tinha o costume de o dizer uma vez, e nunca mais 

tocaT no assunto. 

Hd dois livros no V. T. bem obscuros para mim-Eclesias-

tes e Cânticos.
uTLcOs. Não há nêles certas erpressões que não concordam 
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com o teor geral da Biblia ? A luz de que Jatos podemos entende. 
los ? 

Eclesiastes é o livro do homem «debaiao do sol», e do seu 
raclocínio com referência à vida. E omelhor que o homem pode 
fazer, sabendo que há um Deus santo, e que Ele trará tudo ao jufzo, 
As frases-chaves sdo «debairo do sol; "percebi» ; «eu disse no meu 
coração». A pena da inspiração recorda corretamente os pensa- 
mentos, mas as razões e conclusões såo do homem. Que essas 
conclusões são corretas em declarar que é vaidade dedicar a vida 
às coisas terrenas, é certamente a verdade. Mas a «conclusão» (12: 
13) é legsl-o melhor que o homem pode fazer à parte da redenção 
-e ignora o Evangelho. (Scofield). 

Canticos é ainda mais interessante. É a linguagem do amor 
humano, o mais lindo sentimento que se encontra no coração natu- 
ral, mas que nos deixa perceber, como por luz refletida, o amor de 
Deus para com Israel e o amor de Cristo para com Sua Igreja. 

Acho importante que as Escrituras não nos deixam ver dire-
tamente nem as angústias nem o amor do coração de Cristo, mas 
ao mesmo tempo revelam as duas coisas indiretamente àqueles que 
têm olhos para ver. Os evangelhos recordam, como que friamente, 
Os 80frimentos de Cristo, sem nos deixar ouvir nem um gemido dos 
Seus santos 1ábios. Mas nos Salmos de Davi, profèticamente, por 
uma luz refletida», podemos ler reverentemente as angústias da 

Sua alma. E em Cânticos, também indiretamente, percebemos al 
guma coisa do Seu amor para com a Sua Igreja, eogôzo que espera 
ter nela. Mas tais assuntos são sagrados demais para serem expostos 
aOS olhos mercenários de tipógrafos, por isso são discernidos sòmente 
por aqu�les que tëm os olhos espirituais abertos. 

15. Diza V. B. que João 8:1-11 não está no original. Se é fato, 
devemos dizé-lo aos crentes e não devemos pregar sôbre essa pas 
sagem 7 

Procure-se na biblioteca o livro «Causes of Corruption in the 
Traditional Text», p. 232, por Dean Burgon, e lerá com atenção as 
provas, mats do que suficientes, que êle apresenta da autenticidade 
dos referidos versiculos. 

16. 1. Tim. 2:15.. .? 

A traduçao de Flg. é péssima aqui; a de Almeida um pouco 
melhor, mas a da V.B. é preferível: «Entretanto ela será salva n0 ddr 
fuhos a0 mundo, se permanecer na fé, mo amor e na sartidade, com 
moderação». 

Bste versiculo ensina-nos que uma mulher piedosa poder contar com a bênção de Deus na suprema provação da sua vida na hora quando nascem seus filhos atendendo ela às condiço 
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Pode muito bem ser que as palavras ecom moderação» 
indicadas. indicad sentido especial aqui, um sentido com que o8 médico tenbam um senti 

estão 
muíto de acôrdo. Não diz, já se vê, que convém haver «mode 

reção 
na santi tidade, mas moderação nas relaçöes sexuais. 

17. João 3:13..7 
Ninguém subiu ao céu, 8enão aquêle que desceu do céu, a 

saber, o Filho do omem que está no céu. A V. B, omite, mas sem 
otivo suficíente, as palavras que estd no céu»; veja-se o livro 
motivo 

Causes of Corrupit0n por Burgon & Miller. 

Não penso que aqui o Senhor esteja dizendo que Ele já tinha 
mbido» ao céu, mas antes que, estando em pensamento sempre all, 
nem precisava «subir para conhecer as coisas espirituais e celestes 
Também Elias não «subius ali por seu próprio poder e direlto, mas 

fol assunto pelo poder de Deus. 

18. Como conciliar Rom. 4:2,3 com Tiago 2:21? 
Romanos, em vez de contradizer Tiago, é-nos muito útil em 

entende-lo melhor. Paulo fala daquilo que Deus vê-a 1é: Tiago, 
daquilo que os homens vêem-as obras, a evidência visível da lé 
impossivel haver fé sem obras, como é impossivel haver fogo sem 
calor. 

19. Ecl. 9:3,7-9...7 
Eo mais que a sabedoria humana pode saber pela luz da 

eiência. Para apreciar devidamente o Livro de Eclesiaste8, deve 
ler Old Groans and New Songs» por F. C. Jennings. 

20. Rom. 9:22. Como harmoniza o Sr., a um incrédulo, estas 
palavras, com o amor e misericórdia de Deus ? 

Deus é absolutamente soberano, e tem o dírelto de fazer o que 
quer no Seu universo. O que inspira a nossa adoração é que Ele 
Jempre emprega a Sua soberanía em beneficiar as Suas criaturas8. 
Fodia ter destruído, com tôda a razão, uma raça de pecadores: «que 
Tendo mostrar a Sua ira, e dar a conhecer o Seu poder (em vez de 

5 destruir, Ele) suportou com, muita paciência os vaso3 da ira pre- 

uTados (pelas suas próprias más obras) para perdição; para que 
e5e a conhecer as riquezas da Sua glória, nos vasos de misericôrdia 

e mediante a obra redentora de Cristo) para olória já dantes 
preparou,» 

21. Rom. 10:6,7...? 

uito interessante esta aplicação de uma escritura do V.T. 
Dalavraoo, as vêzes, o apóstolo «converteu ao Cristianism0» 
falava ue originalmente tinham um sentido mui diferente. Moisés 
le, citan Lel; Paulo aplica as suas palavras ao Evangelho. como 

palavras significam.. . 
1e, citando as palavras de Molsés, ele diasesse: Para nos estas 
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22. Rom. 10:17. Desejaria uma melhor compreensão deste texto 
à luz de sua erplicação.

Uma tradução mals correta serla a fé vem por uma noticia, 
ea notícia pela palavra de Deus», A fé não pode existir sern alguma 
coisa que se crê, e essa coisa nos vem pela palavra de Deus» no 
Evangelho. E' a mesma notícia do amor e graça de Deus no Evange 
Iho que inspira a nos8a 16. 

23. Rom. 12:1..? 
Não sei por que tôdas as versðes portuguêsas traduzem «pela 

compaixão de Deus e não "pelas compairões de Deus2, Como e8tá 
no original Essas campaixões de Deus 8ão todas as Suaa manifeg- 
teções em graça, decleradas desde o princípio da epístola. Depols de 
apresentar uma revelação nunca 1gualada da doutrina do Evangelho 
em que töda a graça divina é declarada, o apóstolo começa sua exor 
tação baseada neesas verdades. 

o irmão quererá mais explicação dêste versiculo, ou acha 
tudo muito compreensível? Vale a pena meditar bem, com muita 
oração, nas palavras «que apresenteis os voss08 corp03...a Deus», e 
ver como e quando se tem feito isso. 

24. Rom. 12:2? 
Não sei bem qual é a dificuldade que encontra neste versículo, 

mas apresenta um ensino muito precioso, tanto na sua exortação 
negativa como na positiva. Notamos de passagem que a transfor 
mação de todo O ser do crente (na imagem de Cristo) será «pela 
Tenovação do seu enterdimento», que vem, em grande medida, pela 
meditação na verdade de Deus. 

25. 
cinticos? 

25. Ef. 5:19. Qual a sua distinçdo entre 8almos, hinos e 

Salmosé provàvelmente empregada restritamente aos sal 
mos do V. T., humnos (pouco usado, devido à sua associação com o 

paganismo) é uma canção de louvor a Deus. Um salmo podia ser 
de profundis, mas um hino havia de ser rnals ou menos um magnij 
cat (Trench); ode é um cântico que pode ser um salmo ou hino, ou 
mesno uma expressão nais geral de sentimento cristão.» (Green). 

26. Rom. 13:1. Todas as "potestades" sdo então ordenadas po 
Deus ? Devemos sujeitar-nos a qualquer autoridade, mesmo que s 
ja inhusta? 

Em geral podemos dizer que todas as autoridades são de 

Deus, embora nem sempre o sao os individuos que as exercem 
que também podem ser 1incompetentes. Mas o crente reconhece que 
e a vontade de Deus que haja govêrno estável no mundo, e respe 
e obedece o funcionárlo em atenção à dignidade do seu oficio Bempre por crer na excelência da sua pessoa. O crente deve sujel 
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-se a 
uma autoridade injusta, mas lembrando que devemos sem- 

tar-se acer a Deus antes que os homens; por isso não obedecerá 
pre obe 

contra a sua 
consciência. 

27. 1. Cor. 7:14 b (quanto aos filhos)? 

Vemos que, um do casal sendo crente, os filhos têm outra 

ição perante Deus do que se ambos os pais fôssem descrentes. 

E 
pråticamente, tambem, a parte convertida do casal deve saber 

desde a nascença, mesmo quando só um dos pais é convertido. As 

scem 
«revestidas de Cristo» (Gál. 3:27) porque isso depende de 

tificar» 
seus filhos por exemploe ensino cristão. O versículo 

importante por dar un caráter distinto aos filhos dos crentes 
é 

importante por da 

ancas não nascemn crentes, mas nascem santas». Contudo, não crianças não 

m certo rito cristao que ainda pode ser praticado mais tarde. 

28. Rom. 15:4. Começao verso com o advérbio eporquer como 

havendo relação com o verso anterior. Eriste essa relação? 
A conjunção no grego é gar, que nem sempre é exatamente 

equivalente ao porque em português. Vale a pena verificar isto 

em uma boa gramatica 8rega Green ou Winer por exemplo. Em 

todo caso, não parece referir-se ao versículo imediatamente anterior, 

mas talvez ao v. 11 do cap. 14. 
29. Mat. 1:18. Que quer dizer a palavra «desposada» aqui? 

Entre os judeus havia <desposório» algum tempo antes do 

casamento. Veja-se a «Vida de Cristo» por Edersheim, ou outros 

autores. 

30. A Bíblia fala na ressurreição, mas pouco da união (?) do 
espírito logo após a morte. PoT que? Não dá êste fato base aos 
sabatistas para crerem no «sono» do «espirito» até a ressurreiç�o? 

O principal versículo que combate essa idéia sabatista é 2. 

Cor. 5:8: Desejamos muito deirar êste corpo, e habitar com o Se-

nhor. Parece impossível que o apóstolo quisesse deixar o corpo e 

icar inconsciente por milhares de anos à espera da ressurrei�ão. 

As Suas palavras mostram que êle contava estar «com o Senhor 

nediatamente depois da morte; e é muito certo que näo esperava 
a ressurreição imediatamente depois da morte. Fil. 1:23 parece dar 
O mesmo sentido. Em todo caso, a grande esperança do crente e a 

A reição, como o mesmo Paulo mostra em 2. Cor. 5:4, onde 

ao deseja ser despido do corpo natural, mas antes ser revesti 

ah um corpo espiritual, quando, na ressurreição, o mortal sera 

absorvido pela vida. 
31. Mat. 3:6. Como responderia o irmão a um padre que citas- 

de e8se versículo para demonstrar a confissão auricular 7 

cular: não foi secreta, no ouvido de um padre. Mas a confissão a de dizer-lhe que aí a confissão foi pública e não auri- 

Ou particular de pecados não é uma coisa proibida no Cris- 

J 
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tiantsmo. Muito pelo contrário, pode às vêzes ser necessária (Tiago 
5:16), especialmente quando o crente pede as orações do8 anciãos 
da Igreja para obter a cura de alguma doença. Mas a confissão 
auricular do romanismo, com tödas as suas características distint 

vas, é um mal muito grande. 
Creio que o valor das palavras «Confessai as vOssas culpas uns 

aos outros» tem sido esquecido quando se pede as orações dos irmao0a. 

32. Mat. 3:9. Pedras> a que se refere? 
As pedras do deserto, que êle apontava com a mão. Ea ti 

gura de hipérbole, a tigura da retóricaa que exagera ou diminui 
excessivamente a verdade das coisas, para que produzam maior im 
pressão». João Batista, crendo que Deus tinha feito Adão do pó. 
presume que Ele poderá suscitar filhos a Abraão das pedras 
6gica mais fria havia de objetar que, em todo caso, não seriam 

Ea ti 

Uma 

filhos de Abraão; mas um discurso eloqüente e colorido às vêzes 
&tende pouco à lógica. Filhos na Bíblia nem sempre são descendentes 
(veja-se Mat 5:45); se apresentam as caracteristicas da pessoa podem 
ser chamados «filhos. Somos «filhos da luz» (1. Tess 5:5, etc ), não 

porque a luz nos gerasse, mas porque pela graça de Deus somos 
iluminados e luminosos. 

33. Que se entende de sentarem-se os apóstolos em 12 tronos ? 
Entende-se que será assim mesmo (Mat. 19:28). No Milênio 

os apóstolos ter�o um lugar especial de govêrno sôbre Israel. 
34. Mat. 5:33-36. Qual a relação dos vs. 34-36 com o 33? 
Ov. 33 provàvelmente se refere a Núm. 30:2, mas o ensino 

do Senhor é uma coisa mais espiritual : de não jurar de maneira 
nenhuma. A relação é uma relação de contraste. 

35. O Pai Noss0» foi ensinado aos judeus sômente ? Quais as 
provas ? Não foi ensinado aos discipulos «cristãos» ? Não é paranós
um modêlo para as nossas orações ? Não vejo vantagem em usá-1o 
maquinalmente; mas, com sinceridade e fervor ? 

Diz Scofield: No 'Pai nosso' o Senhor dá um incompa 
rável modêlo para tôda oração. Ensina-nos que a verdadeira 

Oração começa com louvor a Deus; coloca os interêsses do Reino 
antes de quaisquer interêsses pessoais; aceita de antemão a von 
tade de Deus, em dar ou recusar o pedido; e pede que a necessl 
dade atual seja suprida, deixando o futuro ao cuidado e amor do Pal. 
Empregada como uma forma, a oração dominical está, dispensacional 
mente, sobre terreno legal, e não sôbre o terreno da Igreja; naoe 
oferecida no Nome de Cristo (veja-se João 14:13,14; 16:24), e ela fa 
um perdão humano, como havia de ser debaixo da lel, a condiça0 do perdão divino; exatamente o contrárlo de EL. 4:32, 
graça. 

debaixo da 

Lsta oração fol ensinada aos discípulos cristãos, antes de 
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E' 

o ausentar-Se deles e ensinar-lhes a pedir ao Pai no Seu nome. 
mo diz Scofleld, um incomparável modelo para as nossas 

orações. 
36. Mat. 8:20. Devemos interpretar literalmente que Jesus 

não tinha onde reclinar a cabeça7 
Não. Porque uma vez Ele reclinou a cabeça s6bre um tra- 

vesselro na embarcação (Mar. 4:38) A passagem quer dizer que Ele 
no era propríetário. 

37. João 16:8-11...? 
Em vez de «convencerd o mundo» leia-se «arguirá o mundo», 

sDo pecado», não por ser a descrença o único pecado, mas porque se 
tivessem crido, não seria preciso arguí-los de nenhum pecado, por 
serem todos perdoados. Da justiça», porque foi a coisa mais justa 
DOSsÍvel, Deus levar a Jesus ao céu depois de £le ter glorificado ao 
Pal aqui. «Do juízo»- aqui se contempla a condenação de Satanás 
como sendo o principal ato de juízo da parte de Deus. 

38. Mat. 11:12...? 
Diz Scofield:- «Tem sido muito discutido se a eviolência» 

aqui é externa, contra 0 reino nas pessoas de João Batista e Jesus,
ou se sigaifica que, considerando a oposição dos escribas e fariseus, 

8òmente os violentamente resolutos iam forçar a sua entrada nele. 

Ambas as coisas são verdadeiras. O Rei e Seu arauto 8ofreram vio- 

lência, e isto é o primeiro e maior sentido da passagem; mas tam- 
bém alguns estavam resolutamente fazendo-se discípulos (Luc. 

16:16). 
39. Mat. 13:31-32. Interpretação desta parábola ? 

«Aquilo que tinha sido semeado como um grão de mostarda 

se torna uma grande árvore; um símbolo que representa um grande 

poder na terra. O Assírio, Faraó, Nabucodonozor, são apresentados 

na Palavra como grandes árvores. Tal seria também a forma do 

reino, que começou em pequenez pela palavra semeada pelo Senhor, 

e mais tarde pelos Seus discípulos. Aquilo que essa semente pro 

duziu havia de assumir gradualmente a forma de um grande poder, 

1azendo-8e proeminente na terra, de maneira que outros8 (mesmoo 

descrentes) haviam de abrigar-8e debaixo dela como aves nos ramos 

de uma árvore. Isto, na verdade, tem acontecido.» (Darby). 

40. Mat. 13:52...? 
Estas parábolas contêm coisas novas e velhas. A doutrina 

d0 reino, por exemplo, era bem conhecida. Que êsse reino tomasse

aorma descrita pelo Senhor, que ele abraçasse todo o mundo 

Bem distinção -o povo de Deus derivando a sua existência, 

e Abraão, mas da Palavra tudo isto era intelramente novo. 

Tudo era de Deus. 

não 

Tudo era de Deus. O escriba tinha conhecimento do reino, mas 

estava inteiramente ignorante do carácter que assumiria: o reino 

147- 



dos céus plantado neste mundo por melo da Palavra.» (Darby). Por isso qualquer do8 escribas precisava ser ir.struido no reino. 
41 1. Cor. 2:7-10. .7 
NAo sei bem o motivo da pergunta: o que é que necessita explicação ? Talvez quais são as coisas que Deus preparou, de que o homem natural nåo tem sonhado, mas que Deus nos tem revelado pelo Seu Espírito. 

Entre elas creio que podemos contar as verdades da salvação, santificação, adoção de filhos, etC. e muitas outras preciosidades cristãs. 

42 1. Cor. 2:15...? 
«E ele não é julgado por ninguém.» Melhor: «não é discernido». Tem-se dito que o procedimento do crente deve ser tal que nin- guém o compreenda que não conheça o seu Salvador. Como é que o mundo podia entender o caso de Paulo de repente abandonara 

sua carreira de advogado e transformar-se em pregador itinerante? Quem não conhecia a Cristo havia de dizer que êle praticou uma 
loucura. 

43. 1. Cor. 2:16...2 
«Nós, porém, temos a mente de Cristo.» Depois de conver- 

tidos, temos o modo de pensar dEle. Encaramos as coisas do Seu 
ponto de vista., 

44. 1. Cor. 3:22,23...? 
«Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus.» O crente tem 

o direito de possuir tôdas as coisas, como o israelita tinha o direito 
de tomar posse de toda a terra prometida. Mas intelizmente algumas 
das tribos não conseguiram tomar posse de tôda a sua herança 
alguns possuíram os vales, mas não podiam possuir as montanhas; e 
ha crentes que podem dar graças a Deus pelas coisas agradáveis da 
vida, mas são vencidos pelas coisas amargas. O apóstolo Paulo 
tinha tomado posse de tôda a herança; podia dizer: «Set estar abd 

tido, e set também ter abundância: em tôda maneira e em tôdas as 
coisas estou tnstruído, assim a ter fartura como a ter fome, assim a 
ter abumdäncia, como a padecer necessidade» (Fil. 4:12). Mas quan 

tos ha que padecem necessidade e ndo sabem faze-lo para a glória 
de Deus l,Quando qualquer circunstância apenas serve como mals 
um motivo de dar graças a Deus, podemos ter a certeza que a 
Circunstanciaou 8eja «morte» ou seja «vida»é enossa», não 
somente em titulo mas em experiêncla. 

45. 1. Cor. 5:5. Refere-se à segunda Vinda de Cristo? 
O Dia do Senhor Jesus começa com a Sua Segunda Vinda 

46. 1. Cor. 6:10. Que sdo os «efeminados» ? 



autoridade sóbre a sua própria vontade, e tem resolvido isto no ge 
coração -de guardar a sua virgindade, ele faz bem. Assim aquele 
que se casa faz bem; e aquêle que nko se casa faz melhor.» 

53. 1. Cor. 10:26,28b. Qual a relação destas palavras com os vs. 
25 e 28a 7? 

O crente, quando contempla as coisas apetecíveis que a natu 
reza lhe proporciona, tem o direito de dizer: «Tudo isto pertence a 
meu Pai; mas se êle sabe que êsses bens têm sido aplicados à ldo 
latria, êle recusa comer, pelo mesmo motivo Tudo isto pertence 
a meu Pal», e não consente que o que é dele seja tão mal empre 

gado. 
54. 1. Cor. 11:5. Por que «desonra» ? 
No orlente, nesses tempos, uma mulher aparecer com a ca- 

beça exposta importava uma falta de modéstia. Em Londres hoje 
é quase a mesma coisa: uma mulher que anda na rua sem nada na 
cabeça pode ser olhada como leviana. No Brasil não há nada disto, 

pois as mulheres mais virtuosas andam por töda parte sem cobrir a 

cabeça. Contudo, nunca montam a cavalo sem chapéul 

55. 1. Cor. 11:10. «Por causa dos anjos»? 
Veja-se cap. 4:9. Os anjos contemplam as coisas neste mundo, 

eespecialmente a Igreja (E1. 3:10). 
56. 1. Cor. 13:1. Línguas dos anjos» ? 
Anjos têm falado aos homens, e as suas comunicações têm 

sido tão importantes que é permissível ao apóstolo atribuir-lhes 

uma certa eloqüência. 
57. 1. Tim. 3:16. «Justificado em espírito, visto dos anjos. 57. 
Precisamente em que sentido o apóstolo fala do Senhor como 

Justificado em e8pirito» é difícil dizer. Geralmente é entendido 

referir-se ao Espírito Santo, e muitas ocasiões podem ser citadas 

que combinam com êsse sentido. Visto dos anjo8, porque, afinal, 

08 anjos do céu puderam contemplar neste mundo pela primeira vez 

um Homem perfeito. 

58. Heb. 13:18, 1. Ped. 3:16. Que vem a ser a «boa consciência7 

Uma consciência que não nos acusa de culpa alguma. 
59. Os judeus criam na vida eterna, no céu, após a morte 

Os fariseus esperavam uma ressurreição (Atos 23:8), por 1 
eles, ao menos, esperavam uma vida futura, mas com certeza umD 

- um conhecimento fntimo do Pal e do Filho (João 17:3) que no 
na 

colsa multo diferente daquilo que Cristo entendia por co 1 nó 
es 

gozamos desde agora, porque temos a vida eterna: nao apena 

peramo-la depois da morte. 
Aqui devo terminar este carta, deixando as outras vine 

per 
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auntas para alguma ocasião futura, mas, visto que espero viajar aurante seis meses, crel0 que náo me será possível atendê-las taão 
cedo. 

Peco as suas orações que a minha visita a Portugal e a'Ingla- terra seja ricamente abençoada por Deus. 
Com amor fraternal, 

Seu afeiçoado irmão em Cristo, 

Carta 48 0 Papel Aceita Tudo» 

Certos crentes sinceros têm ficado um tanto confundidos 
pela observação de slgum inimigo do Evangelho: Ora, o papel 
aceita tudo !» como se isso tôsse o suficiente para tirar todo o va- 
lor de qualquer coisa escrita ou impressa sôbre papel. 

A suficiente resposta será dupla, «Felizmente» e tambéém eIn- 
felizmente». 

Felizmente o papel aceita tudo, e por isso podemos achar im- 
presso sôbre papel o Livro Inspirado de Deus-a Bíblia Sagrada 
-tanto como o jornal que recorda as palavras passageiras dos ho 

mens. Se por qualquer circunståncia 1össe sòmente possível im- 

primir 0s livros profano8 sôbre papel e não os livros sagrados, que 

grande prejuízo para os homens Então a arte tipográfica seria 

apenas um prejuízo para a raça, e em nenhum sentido uma bêênção. 

Sim, felizmente, «o papel aceita tudo», 

Mas também infelizmente o papel aceita tudo, e não sòmente 

encontramos as Sagradas Escrituras escritas sôbre papel, mas tam- 

bém escritos sem valor e romances imorais. Não sòmente encon 

tramos notas do Banco impressas sôbre papel, mas também notas 

Talsas que nada têm com o Banco. Contudo, dizer que co papel 

Celta tuudo» não é um argumento, mas apenas a afirmação de um 

1ato sem nenhuma significação, a não ser que nos 1az recordar o 

progres80 da tipografia, Da mesma maneira podemos dizer que o 

r acelta tudo, por isso podemos falar e ouvir a voz do nosso seme 

lnante, e o 6lho aceita tudo, por ieso podemos ver e ler o que está 

escrito 8ôbre papel. 

O papel aceita tudo porque é matérla inerte, sem vida e sem 

Yontade, sem poder de recusar colsa alguma. Mas o homem, porque 

eum ser racional, nao deve aceitar tudo que seus mestres lhe ensi 

am, sem levá-lo à prova da verdade contida na Palavra de Deus. 

az pena ver homens inteligentes aceitando tôda classe de erros 

penas porque Beus pais os acreditavam: «aceltando tudo» como se 
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fôssem fôlhas de papel na tlpo~ra!IR, postas ali para receber a hn. 
pressão que o dono quer lhes <lar. 

o papel ace!ta tudo porque 6 papel mesmo, mas nós devemos 
provar tudo antes de o aceitar. Quem prega o Evangelho de Deus 
n ão receia q ue as suas palavras sejam confrontadas com a Pala
vra divina, pois t le deseja em tudo h armonizar-se com a verdade 
de Deus. IVIas quem foge da prova bibllc~ e r eceia que as Escri
turas Sagradas sejam conhecidas p elo povo, mostra que não ensina 
a verdade, e abusa da ignorfl ncia dos seus ouvintes quando quer 
que êles aceitem tudo sem verificar nada. Quando o apóstolo Paulo 
partiu de Tessalônica e foi para Beréia, o escritor re~_orda que 01 

d ~ Beréia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque rece
beram a P alavra com tôda a avidez, indagando diàr iamente nas Ea
crituras se estas coisas eram assim . Se o povo fizesse isso hoje, se 
levasse tudo à pedra de toque da Palavra de Deus, não havia de 
ser iludido por ensinos errados, aceitando tudo que seus mestre, 
falam. 

Carta 49 

Prezado irmão M. P., 

Contaminações Cerimoniais 
30-x-1925. 

Recebi a suá carta do dia 20 dêste, e trato em seguida deres
ponder à sua pergunta: e As mulheres e moças quando estão com 
as hemorragias devem ou não sentar-se no circulo do santuário e 
tomar parte (na Ceia do Senhor)?» 

Esta pergunta com referência às mulheres não pode ser estu
dada sem ao mesmo tempo estudar o caso dos homens que podem 
ser igualmente contaminados carnalmente (Lev. 15:16). Se a mulher 
e1tiver Impedida, o homem estará também. 

Tais contaminações cerimoniais debaixo da Lei não foram re• 
petldas no Novo Testamento, e não podemos Insistir em alguém que 
vive debaixo da Graça governar a sua vida pelas regras marcada• 
pela Lel. Contudo, todo o capitulo 15 de Levítico tem iostruclo 
para nós, e cada um deve meditar no ensino que possa ter para 1 

sua própria vida espiritual. Não sei se preciso acrescentar mais 
1ôbre o assunto . 

. Lembro-me de dizer mais que ·a nossa Casa de Oraçlo nlo é 
0 «lantuárlo». O santuário boje não é uma coisa material, mat 
moral: é a própria presença de Deus. Alguém pode estar presente 
na reunião multas vêze1, e nunca entrar no 1antuérlo. • Ou pod' 



·vado de assi.stir às reuniões e contudo permanecer no •an• 

e1tsr pri presenca d1 vina. 
wari0 da Saudações no Senhor. ·- ... 

carta 50 

prezado irmão G - A ~~ 

Cobrindo a Cabeça 

13 .. viil-1926. 

• • • 

Desejo agora referir-me à sua pergunta referente às mulheres 

brirem 8 cabeça nas reuniões. Na sua carta me !ala : «Algumas 

fr°znãs que entre nós usam cobrir a cabeça nas reuniões, deixam de 

0 fazer, se porventura lhes ass'istem em outros mef os evangélicos, 

pretextando não quererem escandalizar aos outros». · · 

Parece que tais irµiãs não notaram a diferença entre o ensi

no no comêço e no fim de Romanos 14. No fim do capítulo Paulo 

fala sôbre certas coisas, certas comidas, que o crente toma pelo ,eu 

próprio gôsto, e com referência a tais coisas êle diz: e Bom é nilo 

çomer carne, nem beber vinho, nem f aier outras coisas em que teu 

irmão tropece, ou se escándalize, ou se enfraqueça». 

Mas no principio do capítulo êle fala de coisas que a pessoa 

faz «para o Senhor>, e com isso o outro não deve nem pode ficar 

escandalizado. 

Ora, a mulher que cobre a cabeça na Igreja, o faz, não para 

satisfazer um gôsto carnal, mas em obediência a uma expressa 

ordem bíblica ; faz isso para o Senhor, entendendo que tal obedi

ência é agradável a lle. Por isso ela não deve acreditar que 

out~as mulheres possam ser «escandalizadas» por ela sujeitar-se ao 

ens1110 bíblico. Assim é que respondo à sua pergunta. 

Saudações no Senhor Jesus. • • • 

Carta 51 O Pentecostlsmo 

. Prezado irmão· s. R., 
Divisa, 13-vi-1928. 

Deito f 6 hoje é que posso tratar de escrever alguma cofia com re•• 

no Propaganda dos pentecostais, ·e nem agora poderei entrar 

~unto completamente, poia não tenho tido tempo para eatudar ~ 

eacrttoa que lhe dizem respeito, 01 quais mala tarde poderei 
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examinar. Vou apenas notar algumas considerações que m ê 
ao pensamento agora. e V m 

Considero o Pentecostismo uma propaganda muito ruim 
ser ela baseada no engano e na mentira. Um homem ou uma Por 
lher se levanta na Igreja e diz uma porção de incoerências que rn:
edificam a ninguém, nem a êle mesmo, e assim desobedece 1 ~ 

0 

14:4. Depois outro (ou outra) se levanta e diz que está interp;et or. 
do o primeiro, e diz isso mentindo, pois sabe que não entendeu eª~· 
sa alguma que o primeiro talou, nem poderá rep~tir meia dúzia d~; 
palavras do primeiro, dando o sentido de cada uma delas. Assim 
o pentecostal fica com a sua consciência cauterizada pela mentira 
e a mentira nas coisas mais sagradas, pois êle está mentindo 8~ 

Espírito Santo (Atos 5:4). E• uma propaganda baseada na creduli
dade dos crentes, pois os pentecostais alegam o que não podem 
provar de maneira alguma: (1) que é o Espírito Santo que lhes 
ensina a falar as suas incoerências, e (2) que quem interpreta, In
terpreta-as corretamente. 

E' nossa obrigação prova, os espf ritos, e qualquer propaganda 
que torna impossf vel essa prova, não pode ser de Deus. Os pente
costals querem que aceitemos. as suas falas sem prová-las. 

E' fácil ver a tirania espiritual que pode resultar de seme
lhante tipo de propaganda. O irmão Fulano se levanta e fala pala
vras lncompreensf veis. O irmão Sicrano interpreta: «O Espirita 
Santo disse, pela bôca de Fulano, que Beltrano deve dar a metade 
.dos seus bens para construir nossa Casa de Oração•. Por isso Bel• 
trano fica cheio de susto, Como pode êle atrever-se o desobedecer 
ao expresso mandato do Espfrito Sánto ? Ou pode ser diferente: 
cO Espírito Sento diz que José não pode mais -ser nosso presbítero; 
agora sou eu que· ~ou mandado assumir êsse ofício•. cQ Espírito 
Santo diz que a irmã Maria esté em pecado e deve ser excomun
gada.» 

' 
O «dom de línguas• dos pentecostais difere completamente 

do dom de línguas em Atos 2:8, quando «ouvimos cada um na no,,a 
JW6p,-fa Hngua em que somos nascidos». Difere do dom de lf agua: 
em 1. Cor. 14:4, onde co que fala Ungua estranha edifica-se ªête 
meamo». Perguntemos ao pentecostal qual a edificação que 

1 
recebeu das suas próprias palavras incompreensf veis, ante• de ;ln 
serem interpretadas, e êle terá que confessar que nlo recebeu e • 
caçlo alguma. · 

O Espf~ito Santo nunca ensina a nin~ém a desobediêoci: : 
Palavta de Deus, por Isso o espfrtto que influi 01 penteco;;eja, 
um eapfrito de êrro, poli ensina às mulheres a falarem na o 
apeaar de l110 ser•lhe1 expressamente proibido (1. Cor. lt:34). 
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ente que se acostuma a desobedecer a uma parte da Palavra secruirá mais tarde a desobedecer a outra. ' 
,. o Espírito Santo é um E3pfrlto de santidade, mas 8 propa. 

,anda peotecostal promove o fanatismo, o desequllfbrio, 8 histeria e 8 imoralidade. Em 1912, quando estive no Paré, achei 08 crentes 
rnals sensatos muito escandalizados com as reuniões de oração dos 
pentecostals, de noite, às vêzes com as luzes apagadas, e todos 
prostrados no chão, orando(?). Tala práticas combinam com 8 hls• 
teria e o fanatismo, mas não com a santidade. 

O Pentecostismo tem atraído muitos dos crentes mais since• 
roe e ingênuos. Eles têrn aspirado uma vida roais eqpirltual do que 
0 comum entre os crentea ; mais do poder do Espírito Santo nas 
suas vidas; e entendem que o Pentecostismo lhes oferece o que 
desejam. Tenho multas simpatias com tais cre:ntes, mas nenhuma 
simpatia com a propaganda que, qu&ndo pedera pão, lhes oferece a 
«pedra» de línguas inúte-.1s. Quase todo o êrro faz propaganda de 
alguma verdade esquecida, e o Pentecostlsmo serve para chamar a 
atenção dos crentes para a realidade da presenca do Espírito Santo 
na Igr~ja, uma verdade muitas vêzes quase esquecida entre os cren
tes bem sinceros. Todos nós precisamos mais do poder do Espfrito 
Santo nas nossas vidas, não para podermos falar maluquices, mas 
para podermos ter uma vida mais santa e dar um testemunho mais 
brilhante do nosso Salvador. 

Mais tarde talvez lhe escreva outra vez sôbre o assunto, mas 
por enquanto basta isto. 

Com saudações no Senhor Jesus aos irmãos por af, e à sua 
e1põsa, 

Seu, pelo amor de Deus, 
• • • 

Carta 52 

Prezado irmão, 

Empréstimo da Casa de Oraclo 
Coatl, 22-vUl-1926 

Pedistes O meu parecer se a Casa de Oracão, recentemente conatrulda aqui, deve ser e~prestada ·aos presblterlano1 para as 
reunlõe1 eapeclala dêles. 

Re1pondo que qualquer Casa de Oração que pertence à Iareja de Deus' deve ser dtaponlvel para todo o povo de Deua na 
localidade para O ensino de tõda a Palavra de Deu,. Deve ser um luaar ond'e O Nome do senbor Je1u1 Crl1to , exaltado como ~ 
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único centro de reunião dos crentes, e por isso não seria conveni• 
ente que ali se falasse em outros nomes, que apresentam outros 
centros de reunião, tais con10 batista, metodista, presbiteriana, sa-
batista, etc. 
. Mas, visto que os irmão~ presbiterianos, além de pertencerem 
8 uma denominação evangébca, pertencem igualmente como nós 
(que não aceitamos denominação alguma) à «Igreja do J?!us vivo, 
coluna e · firmeza da verdade», não deve repugnar a consc1encia dê
les reunir-se como tais, como membros de Cristo - enfim, como 
hão de reunir-se (conosco) no céu - e devemos ter pr azer em êles 
se reunirem assim no nosso salão, e n ós com êles. Não será pre
ciso, nem conveniente, marcar uma hora diferente para t al reunião, 
pois isso serviria apenas para acentuar as divisões que Satanás tem 

· introduzido entre o povo de Deus, e que o Apóstolo tão terminante• 
mente reprovou em 1. Cor. 1:12,13. 

Se êles, reunindo conosco como irmãos em Cristo e membros 
da mesm·a Igreja Universal de Deus, acharem entre nós quaisquer 
costumes reprovados pela Palavra, devem nos admoestar e cor
rigir; e nós também devemos proceder para com êles da mesma 
maneira. A,ssim podemos e devemos cultivar com êles (e com todos) 
o amor fraternal e a harmonia cristã que a Palavra ensina, e, unidos 
como membros de Cristo, sem apresentar nenhum· distintivo parti~ 
dário, pelejar pelo progresso do Evangelho nesta zona. 

As convicções. blblicas que êles tenham diferentes das nossas, 
ou que nós tenhamos diferentes das dêles, devem ser motivo de 
mútua tolerância e paciência, e não de debates e contendas. 

Que Deus vos dirija em fazer tudo para a Sua glória, de 
acôrdo com a Sua Palavra 1 

Vosso afeiçoado irmão em Cristo, 

1 

Carta 53 

. Meu caro i~mlo J. G., , 

• • * 

Por que creio a Biblia 
15-x•1926 

1 Recebi hoje mesmo a sua carta do dia 11 dêste, e trato lme• ~!atamente de responder. 

Em resposta à sua primeira pergunta e para Que tenha com 
qu~ reaponder aos contradizentes, vou dar:lhe Oito Razões por que 
ore o Hr-.a Blblia a Palavra de Deu■• . . 
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(1) Porque ela satlsf az as nece!stdades espirituais dos homens 
AS necessidades da sua consciência, que precisa de perdão. A~ 
necessidades da sua alma,. da sua vida, que precisa de poder e 
graça diária. As necessidades do seu coração, que precisa de amor, de consolaç~o e de esperança. 

(2) Por motivo da sua maravilhosa unidade. A Bíblia foi 
escrita por uns 40 homens em tempos e circunstâncias bem diversas, mas ela apresenta uma unidade de pensamento, de propósito, de 
ensino moral e profético ; o Velho Testamento antecipando O Mes-sias, e o Novo recordando-O. · 

(3) Porque é superior a todos os demais livros. E' mais lido 
que qualquer outro. E' um Livro imortal. E' o Livro mais velho 
mas, ainda assim, o Livro de mais interêsse atualmente. ' 

(4) Por motivo da sua influência sôbre o mundo. Por tôda 
parte onde a Biblia é obedecida ela tem transformlido o lar, elevado 
a mulher, santificado o bêrço e redimido os homens. 

(5) Por motivo do carácter dos homens que crêem nela. Des
confiamos de um ensino ou propaganda aprovada por homens máus, 
mas o carácter dos que crêem na Bíblia costuma ser bom. Podemos 
fazer um confronto dos caracteres dos crentes e dos descrentes 
com alguma vantagem para os primeiros. 

(6) Porque revela um meio de salvação, e não hã outro. 
(7) Porque o homem, ·por si s6, não teria podido produzi,. a 

Bíblia. 
(8) Porque aquêles que crescem em santidade prezam a Bíblia 

cada vez mais. 
Com respeito às mulheres nas Igrejas, não há dúvida alguma 

que a mulher deve ficar calada na Igreja. Ela pode orar na Igreja, 
mas silenciosamente. Quando não .é em sentido algum uma reunião da Igreja, creio que não hà proibição, e ela pode orar, como por 
exemplo numa reunião de mulheres. 

Referente aos cento e vinte anos em Gên. 6:3. Não me pare
ce que êsses 120 marcavam a idade dos homens, mas o prazo antes 
de o Dilúvio destruir a terra. 

Saudações aos irmãos por ai. 
Seu, pelo amor de Deus, 

Carta 54 

Prezado irmão F. P. da S., 

* • • 

Casa de Oraçlo 
17-xi-1926 , 

Multo agradecido pela sua carta de 11 p. p., que me foi entre-' ' , .• . 
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~~=ns~l~estiiac?:~o~l~:~~~~~~d~;.tá conosco, e parece que ~stã 

Ele apresentou-me também a pergunta com respeito à e 
de Oração : se deve1n continuar a construção, visto que O prop ~88 

tário do terreno, o irmão A. de e .• se tornou presbiteriano. ne-
·Em reaposta direi, primeiro de tudo, que tenho muita pena 

em saber que um irmão que teor conhecido o terreno comum do 
CrJstiantstno, onde todos os crentes podem estar juntos ern comu
nhão fraternal, com plena liberdade de obedecer à Palavra de Deu, 
t~l e qual como possam entendê-la, abandonou êsse amplo e bíblico 
terreno para aliar-se a uma denominação onde cabem apenas 08 
crentes de um certo parecer, sendo excluídos dessa irm&ndade to .. 
dos os demais crentes que têm convicções diferentes. 

Tal sistema de dividir os crentes em partidoá é expressa
mente proibido na Palavra de Deus (1. Cor. 1:12 e 13) e tem causado 
o maior prejuízo possivel no meio evangélico. Devemos ter tôda a 
paciência com os nossos irmãos presbiterianos que foram conver
tidos nesse sistema, e não sabem que a Bíblia proíbe a divisão e os 
nomes partidários (veja-se a mesma escritura citada acima), mas 
devemos deveras lastimar que crentes que conhecem essa proibição 
e têm a Biblia aberta nas suas mãos, afiliem-se a quaisquer dessas 
irmandades ou partidos. E' de esperar que esta aventura do irmão 
e. seja apenas uma excursão passageira, e que brevemente êle 
volte a gozar da liberdade de partidos humanos com que Cristo 
nos libertou - deixando de usar qualquer titulo ou denominação 
que não encontra na sua Bíblia. 

M&s os irmãos querem ter o meu parecer de como devem 
proceder atualmente com respeito à construção da Casa de Oração, 
em vista das circunstâncias aclrna referidas. 

Creio que podemos ajudar na construção de qualquer sal~o 
onde o Nome de Cristo será o único titulo admitido, e onde nlo haJa 
nada que chame atenção para outros nomes como centros diversos 
de união, tais como metodista, presbiteriano, fluminense, etc. E~ 
geral lato é bem entendido entre os Irmãos que se reunem con~~

0
• 

e nlo é preciso fazer nenhuma declaração por escrito nesse sen r~ 
mas no presente caso, atendendo às ctrcunstãncias atuais, ~ID 
oferecer alguma garantia aos irmãos que desejarem contrtbul!ado• 
seu dinheiro ou serviço, faço a proposta que todos os lnte~: que ~ 
incluindo o lrmlo A. e., assinem uma declaração atlrman sstnao· 
Casa de Oração seré construida com o acôrdo de todos 09 

:, reco-
.. tes para ser um centro onde o Nome de Cristo somente •~

0 
vou 

nhecldo como o único e suflclent~ centro de união d~ ~o todos, ln
mandar-lhe uma declaracão nesses têrmos, e se os, 1

1
rm c~elo que 1,10 

clulndo o irmão A. C., acharem conveniente asaln · a, 
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servirá em grande medida para restaurar a confiança dos cre 
inais distantes que queiram contribuir para as despesas da itea 
ção. Seu irmão em Cristo, cone ru-

• • * 

Declaração dos crentes interessados na construção de 
uma casa de oração nos terrenos do irmão A. de e. 

Nós, os abaixo assinados, estamos de acôrdo que a referida 
Casa de . OrAção deve ~er conservada livre de tudo que divida ou 
cause partidos na IgreJa d~ Deus, e que nela O Nome do Senhor Je
sus Cristo será reconhecido como o único e suficiente Centro de 
uniã? do Seu pov?, e propomos conservá-la sempre nesse caráter, 
admitindo todo ministério que exalte o Nome de Cristo e recusando 
qualquer prop.aganda que ocupe os crentes com outros nomes que 
epresen~em diferentes centros de união. Em sinal dêste nosso 
acõrdo firmamos o presente documento. 

Carta 55 

Prezado irmão A. P., 

O Russelismo 
19-i-1927. · 

' 

Agradecido pela sua carta do dia 12, recebida hoje. Alegro-
. me por ser lembrado nas suas orações, e peço que continue com 

êsse serviço. 
Referente à propaganda dos «Estudantes da Bíblia», creio que· 

nlo tem valor algum. A seita foi fundada por um tal «Pastor Russell» 
nos Estados Unidos do Norte. Infelizmente êle não deu um teste
munho multo exemplar nos seus últimos anos, e quando a mulher 
dêle o divorciou ela provou que o tinha encontrado mais de uma 
vez com a empregada sentada nas suas pernas. Por tais coisas a sei-

, ta é um tanto desacreditada nos Estados Unidos, mas aqui no Bra-
1U, onde o carácter do seu fundador é desconhecido, ainda progride. 

O D. N. é um moço que estudou para o ministério batista, 
. mas foi expulso do Seminário, e depois tentou fundar uma propa-

11nda particular. Por algum tempo manteve certas relações conos
co, e J. M. especialmente procurou ajudâ-lo e encaminhã-lo, ma1 
pouco a pouco êle se afastava cada vez mais, e afinal u~lu-se com 
OI tala «Estudantes•, e boje é um dos principais prop~gand1stas dêles. 

Pode notar um caracterfstlco Idêntico em tõdas estas seitas 
herética1 : nenhuma delas proclama o Evangelho da graca de Deus. 
A propaganda dêles é sempre uma salvação pelas obras, nunca pela 
obra e iraça de Deus. Segundo o Impresso que me mandou coa 
humilde, (Dlo 01 crente• no Senhor Je1us) viverão felizes na terra 

E: feltaurade-. . 
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Não aceito por um momento o argumento do Sr. D., que ea 
terra restaurada será o paraíso». Em 2. Cor. 12:2 e 4o paralso 6 
identificado, não com a terra, mas com o terceiro céu. Alguns enten- 
dem que antes da cruz de Cristo o paralso era a parte do Hades onde 
os crentes falecidos estavam, e que ésse lugar fol depols transferido 
para o terceiro céu; mas eu não quero afirmar isso positivarnente, 

por não ser necessário. 

A mudança de tradução que o Sr. D. quer fazer, não é neces 
sárlo. Todos os tradutores concordam que Jesus disse ao ladrao: 
Estarás hoje comigo no paraiso». O espírito de Jesus havia de ir 
imediatamente ao Pai, mesmo que Ele ainda não tivesse «subido» 
corporealmente. Eo espírito do ladrão arrependidoia com Ele para 
êsse paraíso da presença de Deus. Na Bíblia a terra restaurada
durante o Milènio nuncaé chamada o paraíso. 

Sem mais assunto por enquanto, 
Seu afeiçoado irmao em Cristo, 

Carta 56 Os Presbiteros

Faria Lemos, 24 de Março de 1925 

Caro irmão F. O. de S., 

Tenho comigo sua prezada carta. Teria prazer em poder fa- 
zer algumas considerações mais minuciosas sôbre o assunto de 
presbiteros, mas o tempo é pouco e a minha saúde não permite 
que me preocupe além de certa medida, razão porque lhe escrevo 
ligeiramente.

O irmão me escreve sôbre o pensamento al de estabelecerem
presbíteros e diáconos na igreja local, e do livro de ordem. Poderei 
ser forçado por circunstancias especiais a tolerar a prática de qual 
quer colsa em desacördo com a Palavra, se náo tiver outro remedio0,em vista de as coisas andarem tão mal, muitas vêzes, entre os ir 

mãos que.professam estar no terreno amplo das Escrituras, mas 
por fidelidade hel de dizer sempre o que crelo ser o ensino aposto 
lHco em qualquer assunto. 

Não há nenhum ensino nas Escrituras que dê lugar a essa es 
colha de presbíteros em uma igreja local. O que encontramos e que o apóstolo Paulo estabeleceu presbíteros em cada igreja (AtOB 
14:23). A expressão «pOT comum cOnsentimento» parece que nao esta no original, mas mesmo que se ache all, nada favorece a eleiçao 
como multos entendem atualmente, 

Também Tito foi deixado em Creta para que pusesse as col888 em boa ordem e estabelecesse presbiteros de cidade em cidade (Tib 

-180 



1-5): um delegado apostóiico destinado para ésse serviço. Não 1:5): um delegado 

emos hoje nem o apostolo nem 0 seu delegado, por isso ninguém a pode substituir nesse mister, visto que as Escrituras não dão 
1iberdade às igrejas locais e nem a qualquer crente para fazer tal 
serviço. 

Presbítero, ancião ou bispo sãoo mesmo ofício, e encontramos 
m convite muito significativo em 1 Tim. 3:1 dirigido a todos os cren- 
tes: também há na Palavra instruções muito claras sôbre as qualifi- 
cações de tais pessoas, .Tim. 3:2-7e Tito 1:6-9; o lugar e a qualidade 
do trabalho, 1. Ped.5:2 e 3, apascentai o rebanho de Deus que está en- 
tre vós», 1.Tim. 5:17, «os anciãos que governam bem», e 1.Tim. 3:5, «ter 
cuidado da 1greja de Deus ; o reconhecimento pela igreja local, 1.Tess. 

5:12 e 13; a recompensa, 1. Tim. 5:17, e 1. Ped. 5:4; como é pôsto no 
trabalho, Atos 20:28. 

Uma eleição por parte da Igreja, ou nomeaç�o por quslquer 
pessoa ou corporação, e consequente colocação oficial no cargo, não 
existe. Não obstante há o govêrno na Igreja de Deus, pelo qual es- 
tou clamando cada dia desde muito tempo, mas em conformidade 
com as Escrituras. 

o diáçono, como é entendido, é um servo da Igreja, e por isso 
ela pode escolhê-lo, eo escolhe sempre que é necessário para qual 
quer mister. 
dades que têm muito valor nas sociedades mundanas, mas não na 

Igreja. 

Porém nunca é preciso estar-se ocupado com formali- 

Sobre o livro de ordem, vou mandar-lhe uns folhetos referen- 
tes ao assunto, mas cito uma passagem bíblica que é suficiente para 

nos mostrar o verdadeiro livro de ordem. E em Atos 20:32. O após 
tolo despedia-se dos anciãos de Efeso, contando não os ver mais, e 

nesse momento tão solene para aquele tiel e amoroso servo de Deus 
e da Igreja, éle encomendou-os «a Deus e à Palavra da Sua graça», 

acrescentando que é poderosa para os ediflcar e dar-lhes herança 
entre os santificados.

Muito me tenho batido pela necessidade de um trabalho 
especial com os irmãos que têm aptidão para o ministério, a fim de 

naver um ministério idôneo para preparar os crentes contra êstes 

aSsaltos de erros entre os que estão reunidos em conformidade com 

a verdade. 

Quando digo idôneos, quero dizer o que a palavra significa,

apto para exercer a função, capaz, adequado, próprio para o fim a 

que se destina. 

Mesmo com um ministério idôneo teremos de ver essas coisas; 

quanto mais sem êlel 

Terminando, me subscrevo seu dedicado irmão, 
A. G. Filgueiras
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Nota. Tenho achado que esta carta expöe lùcidamente
ensino bíblico referente uo oficio de presbitero, e por isso' tenho mandado cópias dela a váríos irmãos que me 1êm escrito pedindo esclarecimentosdo assunto. Mas é preciso que as passagens 
referidas sejam lidas com töda a atençao, ou a sua importância não 
8erá percebida. 

O ensino bíblico diz respeito ao estado de coisas que existia 
nos tempos bíblicos, e precisamos reconhecer que hoje, infelizmente, 
a situação é bem diferente. Atualmente a Igreja de Deus está divi- 
dida em uma variedade de grupos e irmandades independentes, cada
um organizado o melhor possivel para poder prescindir dos crentes 
que não lhe pertencem. A única Igreja que nós podemos reconhecer, a Igreja do Deus vivo, Colunae jirmeza da verdade, compõe-se de 
todos os crentes, e não se pode prescindir de nenhum deles, nem quer fazê-lo. Pode muito bem ser que um irmão que deve nos ajudar co- 
mo presbítero se encontre em alguma denominação vizinha, e temos 
que nos contentar sem o seu préstimo. Mas nunca devemos nos 
conformar com a falta do menor dos nossos irmãos, que pertencem 
igualmente como nós à mesma Igreja de Deus. Sem êles devemos 
sempre sentir-nos aleijados e incompletos, prejudicados tanto no 
govêrno como no ministério da Igreja. Contudo, podemos confiar 
que, ainda assim, Deus nos proporcionará uma suficiente média de 
ambos para podermos viver em paz e harmoníia para a Sua glórtHa, 
enquanto esperamos o dia vindouro em que Cristo apresentará a 
Si mesmo a Sua Igreja, tão dividida hoje, unida, sem mácula nem 
ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 
momento nunca devemos perder de vista que nós não somos a Igre- 
ja, mas apenas parte incompleta dela, e por isso sem podermos des 
trutar tôdas as glórias e bênçãos que seriam gozadas pela Igreja 
unida. 

Até êsse 

As vêzes dá-se o caso que todos os crentes no lugar frequen- 
tam as nossas reuniões, e então podemos esperar que o ministério e 

O govêrno da Igreja local sejam realizados serm termos que sentir a 

falta de irmãos queridos que, devido às divisões eclesiásticas, se 
encontram distribuídos entre diferentes denominações. Em tais 
circunstâncias podemos esperar provar melhor as condições descri- 
tas na Bíblia. 

Carta 557 Unidade 
Rio, 8-ii-1928 

Prezados irmãos, 
Tenho notado ùltimamente entre algumas das congregaçoes 

gue visito uma tendência de insistir em uma uniformidade de pare 
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Centro da congresação do Seu povo, são atraídos crentes dos mais 
diferentes pareceres; por isso 8eria uma lástima se fôssem admiti 
dos para êsse meio apenas os irrnáos com uma certa compreensão 
da verdade. Se um grupo de crentes reunidos no Nome do Senhor 
Jesus, e desejosos de ter comunhio com todo o povo de Deus no 
amplo terreno do seu Cristianismo comum, se orgulha em ter todos 
no seu meio com idéias idêntica8 sobre pontos discutidos (como por 
exemplo o Batismo) em que é bem sabido que há diversidades de 
parecer na Igreja de Deus, e gloriar-se na sua vergonha, em eles, à 
semelhança das denominaçoes, nao terem podido atrair senão os 

crentes que concordam com êles em tudo. 

Espero poder encontrar nas congregações que visito crentes 
de todos os conhecimentos e convicções, 0s que sabem e os que 
precisam ainda aprender, mas todos unidos no mesmo amor ao único 
Salvadore no desejo de honra-LLo por uma vida santa e irrepreen- 

sfvel. 

Vosso irmão, pelo amor de Deus, 
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